
 روحانی در جلسه ستاد ملی
مدیریت بیماری کرونا:

ناچاریممحدودیتها
راماههاادامهدهیم

شیوع آنفلوآنزا در نزدیکی زیستگاه سنگین ترین 
پرنده قادر به پرواز جهان تایید شد:

مرگدرکمین
میشمرغهای

بوکان
 نبیان، مدیر پروژه میش مرغ: اگر یکی 
از میش مرغ ها درگیر بیماری شود، کل 

جمعیت را از دست خواهیم داد. 
 بازیار، رئیس اداره محیط زیست بوکان: 
بیماری کنترل شده و نگرانی جدی وجود ندارد

سدژاوه،تکرارتجربهگتوند
   عضو کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج: ما مخالف توسعه نیستیم، می گوییم آالینده ها را حذف کنید بعد سد را آبگیری کنید تا فاجعه محیط زیستی رخ ندهد

کارشناسان می گویند آبگیری سد ژاوه می تواند تهدیدات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی برای کردستان درپی داشته باشد

 | رئیس کمیسیون آب و کشاورزی
اتاق بازرگانی سنندج |

| محمد سعید احمدپناه |

تبعات آبگیری سد ژاوه

در کنار تمام تبعاتی که آبگیری سد ژاوه سنندج 
به دنبال دارد، نگرانی هایی در زمینه آلودگی های 
خاک در این منطقه مطرح است که می توان آن 
را جزء اثرات بلند مدت این آبگیری غیراصولی 
دانست. آلودگی هایی که در آب رودخانه هایی که 
مخزن سد را تغذیه خواهند کرد، وجود دارد که 
اگر در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، 
تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت. از آنجا که 
یکی از مهمترین اهداف ساخت این سد انتقال 
از  شرقی کردستان  مناطق  دشت های  به  آب 
جمله دشت دهگالن است، حدود 7 هزار هکتار 
از اراضی این منطقه قرار است در آینده با آبی که 
از سد ژاوه تامین خواهد شد، آبیاری شوند. با 
توجه به وجود فلزات سنگینی مثل کادمیوم ]از 
فلزات سمی، خطرناک و سرطان زای موجود در 
طبیعت است[ در این آب، این نگرانی وجود دارد 
که این عنصر در بلند مدت خاک اراضی کشاورزی 
منطقه را آلوده کند. این آلودگی تبعاتی به دنبال 
دارد. خاک این منطقه آهکی است و با توجه 
به شرایطی که وجود دارد، عنصر روی در آن کم 
است، فلز کادمیوم به لحاظ فیزیکی و شیمیایی 
تشابه بسیاری با فلز روی دارد. این عنصر اگر در 
خاک انباشته شود، گیاه به اشتباه به جای فلز 
روی، کادمیوم را جذب می کند و فسفر موجود 
در آن باعث می شود که گیاه به لحاظ سالمت زیر 
سوال رود و مصرف کننده را دچار مشکالت عدیده 
و بیماری کند. محصولی که از این خاک برداشت 
می شود می تواند آلوده به فلز کادمیوم و عوامل 
میکروبی باشد و چنانچه مصرف کننده از این 
محصول استفاده کند، دچار مشکالت متعدد شده 
و تبعات آن گریبانگیر جامعه خواهد شد. عالوه بر 
تمام این موارد، آلودگی خاک سالمت نیروهای 
انسانی را به عنوان بزرگترین سرمایه های بخش 
مشغول کار  زراعی  زمین های  در  کشاورزی که 
هستند هم تهدید می کند. عالوه بر آلودگی خاک، 
این آالینده ها بر کیفیت آب های زیرزمینی هم 
اثر می گذارد و با عبور از خاک می تواند به آبهای 
زیرزمینی راه پیدا کند. در این شرایط عالوه بر 
فلزات سنگین خطرات آلودگی های میکروبی و 
عوامل بیماری زا که از این آب می تواند به منابع 
آبهای زیرزمینی در دشت های شرقی انتقال پیدا 
کند هم وجود دارد. مخالفت با آبگیری سد ژاوه 
در شرایط فعلی به این دلیل است که با توجه به 
تبعات متعدد آبگیری و انتقال آب روی خاک و 
آب منطقه، بهتر است پیش از هر اقدامی برای 

رفع آالینده ها اقداماتی صورت گیرد.

دبیرکل سازمان ملل درباره تحقق نیافتن اهداف توافق آب و هوایی پاریس هشدار داد
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آگهیمناقصه

شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد 13000 کابل sm   6* 8    را از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید. 
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران در 

سایت WWW.Tci.ir  یا به سایت مخابرات کرمان WWW.Kerman.tci.ir  مراجعه نمایند.

اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

شماره 11/103- 35- 99 )یک مرحله ای(
منطقه رکمان

مدیریتروابطعمومیوآموزشهمگانی

قطراتآبراچونلحظاتزندگیارجنهیم

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن اقطار 400- 200- 110- 90- 63  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به شماره 2099005963000124  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/12/9 می باشد.
 مبلغ برآورد : 69.027.050.000 ریال

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 3.451.352.500 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی )فرایند ارجاع کار( در  وجه شرکت آب و فاضالب استان کرمان
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : مورخ 99/12/9 لغایت 99/12/10

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 99/12/20
آخرین مهلت تحویل پاکت )الف( : به صورت حضوری ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ 99/12/20 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان کرمان می 

 باشد.
 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 99/12/23

 محل تامین اعتبار : 87 درصد نقد مابقی اسناد خزانه اسالمی سررسید 1402/8/7
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها آدرس : کرمان بلوار 22 بهمن شرکت آب 

 و فاضالب استان کرمان تلفن : 33222960 – 034 
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 02141934

 دفتر ثبت نام : 88969738 و 85193768

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
شمارهب/99/39-52

دوم
نوبت آگهي مناقصه عمومي یک  مرحله اي

 https ://www.setadiran.ir ــه آدرس ــت ب ــدارکات الکترونیکــی دول شــماره فراخــوان مناقصــه در ســامانه ت
2099090407000041

نام سازمان: دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني البرز- مرکز بهداشت شهرستان ساوجبالغ   
موضوع :  واگذاری امور ایاب و ذهاب )مینی بوس( 

ــه آدرس  ــت ب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــر از س ــه گ ــط مناقص ــه توس ــناد مناقص ــد اس ــت خری ــناد : مهل ــع اس ــخ توزی تاری
https ://www.setadiran.ir از ساعت 8:00  مورخ 99/12/10  الی ساعت 19:00 مورخ 99/12/12

آخریــن مهلــت ارســال اســناد مناقصــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه آدرس:https ://www.setadiran.ir مــورخ 99/12/25 
ســاعت 14:00 مــی باشــد.  

زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده: مورخ 99/12/26  راس ساعت 9:00محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز 
میــزان ســپرده تضمیــن شــركت در مناقصــه:   427/000/000  ریــال  بــه صــورت فیــش واریــزي بــه حســاب جــاری 218126438 
)شــبا IR 930130100000000218126438( نــزد بانــک رفــاه شــعبه بهــار کــرج کــد 972 یــا ارایــه ضمانتنامــه بانکــی بنــام دانشــگاه علــوم 

پزشــکي وخدمــات بهداشــتي درمانــي البــرز 
) مدت اعتبار ضمانتنامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از 3 ماه باشد(

تذكــر: در صــورت دریافــت اخطــار کتبــی قطعــی  بابــت طــرف قــرارداد بــودن بــا دانشــگاه و واحدهــای تابعــه آن، متقاضــی حــق شــرکت در 
مناقصــه را نخواهــد داشــت.

• پرداخت هزینه چاپ آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
• کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد.

نشاني سازمان : بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی
شماره تماس:   026-32563369 

شناسه اگهی 1102077

به استناد ماده 63 آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی

9730

شماره مجوز:-4276 1398 

 

 1- قیمت پایه اجاره یک ماه جمعًا مبلغ 220,000,000 ریال می باشد. 
  2- مدت قرارداد یک سال می باشد.

 3- تضمین شرکت در مزایده مبلغ 132,000,000 ریال به صورت 
 ضمانتنامه بانکی

  4-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 مهلت دریافت اسناد مزایده : مورخ99/12/11 ساعت 14:00

تاریخ بازدید: از تاریخ99/12/11 تا99/12/20 آخرین مهلت ارسال 
 پیشنهاد قیمت : مورخ  99/12/26 ساعت 14:00 

 زمان بازگشایی :مورخ99/12/27 ساعت 10:00

  زمان اعالم به برنده:مورخ 99/12/28 ساعت 10:00
  ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1-کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات شرایط و نحوه اجاره در 
 اسناد مزایده می باشد . 

2- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد 
 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند . 

 آدرس : بم - بلوار شهید رجائی - سایت اداری - شهرداری بم
 تلفن : 44345211- 034

شهرداری بم در نظر دارد اجاره مجموعه معاینه فنی خود را شامل مرکز معاینه فنی خودروهای سبک را طبق مجوز شورای 
اسالمی شهر بم به شماره ص/ش/ 99/378/5 مورخ99/07/21 از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، 

با شرایط زیر واگذار نماید.

آگهیمزایدهاجارهمعاینهفنی

محمد بنی اسدی-شهردار بم

)نوبت اول(

مرکزی  بانک  اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
در  که  مسکن  فاقد  خانوارهای  به  کردند  مکلف  را 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم می شوند، 

اعطا کند. میلیون   7۰ ساله   ۲۰ وام 
به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم 
دیروز -شنبه- در جریان بررسی بخش درآمدی الیحه 
بودجه ۱۴۰۰، با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی با الحاق 
یک بند به ماده واحده این الیحه با بیش از دو سوم 

رأی نمایندگان موافقت کردند.
)ت(  بندهای  اجرای  در  الحاقی؛  بند  این  اساس  بر 
و)ث( ماده )۱۰۲( قانون برنامه ششم توسعه موضوع 
جمهوری  مرکزی  بانک  فرزندآوری،  از  پشتیبانی 

ایران مکلف است مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال   اسالمی 
عامل  های  بانک  از طریق  مناطق محروم  اولویت  با 
و از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام 
الحسنه  قرض  تسهیالت  پرداخت  به  نسبت  بانکی، 
ودیعه مسکن به میزان 7۰۰میلیون ریال با بازپرداخت 
که  مسکن  فاقد  خانوارهای  برای  ساله   ۲۰ حداکثر 
صاحب فرزند سوم در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شده 
امروز  نمایندگان مجلس  اقدام کند.  یا می شوند،  و 
یک  از  درصد  یک  مکلف کردند  را  دولت  همچنین 
دوازدهم هزینه های شرکت های دولتی را به متولدین 
صندوق های  واحدهای  خریداری  جهت   ۱۴۰۰ سال 

دهد. اختصاص  بورس  در  سرمایه گذاری 

خانواده های بدون مسکن، با تولد فرزند سوم وام می گیرند

معاون اول رئیس جمهوری:

طرحهفتساله
نجاتخلیجگرگانتصویبشد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری از تصویب طرح هفت ساله نجات خلیج 
گرگان با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: »برای اجرای این طرح 

با موانعی روبرو هستیم که تالش می کنیم آن را برطرف کنیم.«
3 اقلیم

روایت هایی از پزشک و نماینده مجلس 
افغانستان از گشت و گذار در پایتخت:

تهرانرنگارنگ
ازنگاههمسایه

به  پاسپورت دیپلمات و مثل یک  شخص عادی  بدون 
ایران سفر کردم و دو هفته تمام میان مردم کوچه و بازار 
چرخیدم و از احساس عمیق امنیت لذت بردم. دو هفته 
بدون حتی یک انفجار کوچک. به هیچ کجا نه راکتی پرتاب 

و نه حتی بمبی منفجر شد.
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برای  تعهدات کشورها  از  ارزیابی  اولین 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در دهه 
مولفه های  مهم ترین  از  یکی  که  آینده، 
می دهد که  نشان  است،  پاریس  توافق 
تغییرات  با  مقابله  برای  تالش ها  این 

است. اندک  بسیار  آب وهوایی 
داده که حتی  خبرگزاری گاردین گزارش 
تعهداتشان  همه  به  کشورها  تمام  اگر 
عمل  جامه  آن ها  به  و  بمانند  پایبند 
جهانی  گازهای  انتشار  هم  باز  بپوشانند، 
تا سال ۲۰۳۰، در مقایسه با ۲۰۱۰، فقط ۱ 
درصد کاهش خواهد داشت. دانشمندان 
گفته اند که برای این که در یک دهه آینده 
سانتی گراد  درجه   ۱.5 از  جهانی  گرمای 
نکند،  تجاوز  پیشاصنعتی  از سطح  باالتر 
توافقنامه  در  که  هدفی  همان  )یعنی 
پاریس تعیین شده( نیاز به کاهش ۴5 

داریم. گازها  انتشار  درصدی 
پاتریسیا اسپینوزا، دبیر اجرایی تغییرات 
»با  است:  گفته  ملل  سازمان  اقلیمی 
مسیری که ما را به اهداف تعیین شده در 
توافقنامه اقلیمی پاریس برساند، فاصله 
کسانی  شبیه  ما  داریم.  زیادی  بسیار 
میدان  در  بسته  چشمان  با  هستیم که 
مین قدم می زنیم؛ هر قدم بعدی ممکن 

باشد.« فاجعه  یک  است 
این ارزیابی که روز جمعه توسط سازمان 
شامل  را  کشورهایی  شد،  منتشر  ملل 
سوم  یک  مسئول  فقط  که  می شود 
انتشار گازهای گلخانه ای جهانی هستند. 
امضا کننده  از ۱۹5 کشور  فقط 75 کشور 
توافقنامه پاریس، برنامه های اقدام ملی 
خود را برای کاهش گازهای گلخانه ای از 
االن تا سال ۲۰۳۰ ارائه داده اند. ارائه این 
برنامه ها به عنوان NDC یا »مشارکت های 

و  می شود  شناخته  ملی«  تعیین شده 
کشورها متعهد شده اند که این برنامه ها را 
به موقع، برای ارزیابی، ارائه بدهند. برخی 
از بزرگ ترین انتشاردهنده های جهانی از 
آمریکا و هند، همچنان در  جمله چین، 
مشارکتی  طرح های  فرمول بندی  حال 
خود هستند. آن ها برای پیشبرد سریع تر 
روبه رو  مضاعفی  فشار  با  برنامه ها،  این 
است  ملل متحد گفته  شده اند. سازمان 
 Cop۲6 اجالس این کشورها،  بدون  که 
شکست  )آبان(  نوامبر  ماه  در  گالسگو 
دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  خورد.  خواهد 
سازمان ملل، گفته است که سال ۲۰۲۱، 
مقابل  در  شکست«  یا  »پیروزی  سال 
شرایط اضطراری آب وهوایی جهان است. 
شده  منتشر  ارزیابی  مورد گزارش  در  او 
»این  است:  ملل کفته  از سوی سازمان 
ما  سیاره  برای  قرمز  آژیر  یک  گزارش، 
که  می دهد  نشان  گزارش  این  است. 
دولت ها حتی نزدیک به تحقق برنامه ها 
و اهداف خود که در توافق پاریس تعیین 
انتشاردهندگان  نیستند.  بودند،  کرده 
برنامه خود در کنفرانس  اصلی گازها در 
اهداف  باید  گالسگو  در  نوامبر  ماه 
پیشتر  آنچه  به  را نسبت  جاه طلبانه تری 
تعیین کرده بودند، برای سال ۲۰۳۰ تعیین 
کنند.« بسیاری از کشورهایی که هنوز این 
نکرده اند،  ارائه  را  مشارکتی  برنامه های 
که  می گویند  آمریکا،  و  چین  جمله  از 
صفر  انتشار  شرایط  به  رسیدن  خواهان 
هدفی که  هستند.   ۲۰5۰ سال  در  کربن 
در توافقنامه پاریس تعیین شده است. 
می گوید  گوترش  آنتونیو  حال،  این  با 
هم   ۲۰۳۰ سال  اهداف  به  رسیدن  که 
بسیار حیاتی است: »برنامه های احیای 

اقتصادی بعد از کرونا این فرصت را ایجاد 
کرده اند تا برنامه های سبزتر و پاکیزه تری 
را پیش ببریم. تعهدات طوالنی مدت باید 
با اقدامات فوری مطابقت داشته باشد تا 
»دهه تحول« را که مردم و سیاره زمین 
به شدت به آن احتیاج دارند، آغاز کنیم.«

چین،  و  آمریکا  متحده  ایاالت  حاال 
چین  گرفته اند.  قرار  ذره بین  زیر  کامال 
آینده،  هفته  تا  و  فرصت  اولین  در  باید 
برنامه مشارکتی خود را منتشر و دولت 
رونمایی  خود  آینده  سال  پنج  برنامه  از 
کند. از طرف دیگر، ایاالت متحده آمریکا 
نیز قرار است در ۲۲ آوریل، یک اجالس 
کند  برگزار  را  آب وهوا  بین المللی  بزرگ 
که در آن اجالس می تواند با برنامه های 
ایاالت متحده،  پیدا کند. در  خود حضور 
خود  برنامه  است  داده  قول  بایدن  جو 
اجرا  را  گلخانه ای  گازهای  کاهش  برای 
- که مدت ها  هند  و گفته می شود  کند 
باید  اقتصادی  فقر  دلیل  به  بود  مدعی 
 - شود  معاف  کربن  کاهش  برنامه  از 
زمینه  این  در  مشخصی  هدف  تعیین 
را در دست بررسی دارد. دو کشوری که 
را  گلخانه ای  گازهای  انتشار  بیشترین 
توازن  یک  درگیر  حاضر  حال  در  دارند، 
دیپلماتیک هستند و این موضوع پیش 
از توافق پاریس، یعنی هنگامی که باراک 
و  آمریکا  پیشین  رئیس جمهوری  اوباما 
رئیس جمهوری چین  پینگ،  شی جین 
در  مذاکرات  از  پیش  خود  اجالس  در 
پایتخت فرانسه به منظور رسیدن به یک 
شد.  آشکار  کردند،  برگزار  مشترک  فهم 
موسسه  رئیس  نایب  مونتفورد،  هلن 
برنامه های  ارائه  خواستار  جهانی،  منابع 
دقیق از هردو طرف شده است. او گفته 

است: »ایاالت متحده آمریکا باید هدف 
جاه طلبانه و قابل دستیابی را برای کاهش 
سال  تا  درصد،   5۰ تا  گازهایش  انتشار 
۲۰۳۰ تعیین کند؛ در حالی که چین باید 
سال ۲۰۲5 را به عنوان سالی در نظر بگیرد 
که میزان تولید گازهای گلخانه ای خود از 
آن بیشتر نمی شود و همچنین این کشور 
باید انتشار گازهای غیردی اکسید کربنی 
صنعتی،  گازهای  و  متان  مثل  را  خود 
مهار کند.« راجر هارابین، تحلیلگر محیط 

زیستی بی.بی.سی نوشته است که بین 
انجام  آنچه  و  می گویند  دولت ها  آنچه 
می دهند تفاوت وجود دارد و بسیاری از 
کشورها بین اولویت های متناقض درگیر 
عضو  آلمان که  مثال  عنوان  به  هستند. 
اتحاد بین المللی برای عبور از زغال سنگ و 
از میان برداشتن نیروگاه های زغال سنگی 
است در سال گذشته یک نیروگاه جدید 
بریتانیا  انداخت.  کار  به  را  زغال سنگی 
حال  در  اما  است  اتحاد  این  بنیان گذار 
از یک  بهره برداری  اجازه  با صدور  حاضر 
انتقادات  با  سنگ  زغال  جدید  معدن 
بین المللی مواجه شده است. این کشور 
راه  خط  یک  ساخت  حال  در  همچنین 
تولید کربن  است که  السیر  آهن سریع 
آن تا پایان قرن حاصر به صفر نخواهد 
پوندی  میلیارد   ۲7 برنامه  یک  و  رسید 
برای گسترش بزرگراه هایی برای اتومبیل 
بریتانیا  دولت  است.  کرده  تصویب 
همچنین از اهداف مشخصی که مشاوران 
زیست محیطی آن معین کرده اند فاصله 
می گیرد. از طرف دیگر، بریتانیا تولید برق 
از زغال سنگ را متوقف کرده است. در 
این کشور سرمایه گذاری زیادی در زمینه 
می شود  انجام  تجدید پذیر  انرژی های 
 ۲۰۳۰ از سال  است پس  دولت گفته  و 
دیزلی  یا  بنزینی  خودروی  هیچ  دیگر 
فروخته نمی شود.  اوبری وبسون، رئیس 
اتحادیه کشورهای جزیره ای کوچک گفته 
به  دوباره  آمریکا  متحده  »ایاالت  است: 
توافقنامه پاریس بازگشته و باعث شده 
تا جهان، این کشور را تحسین کند. اکنون 
به  را  خود  تا  داریم  نیاز  آمریکا  به  ما 
عنوان کشوری پیشتاز در رهبری کشورها 
نشان  آب وهوایی،  تغییرات  با  مقابله  در 
دهد. اوبری وبسون همچنین گفته است، 
بسیاری از کشورهای بزرگ منتشرکننده 
انجام  را  این کار  بالفاصله  باید  هم  گاز 
نشان  خود  از  بهتری  عملکرد  و  دهند 
دهند. آن ها باید جلوتر از کشورهای دیگر 
حرکت کنند: »ما کشورهایی را که وعده به 
صفر رساندن میزان کربن تا سال ۲۰5۰ را 

می کنیم.« تحسین  اعالم کرده اند 

دبیرکل سازمان ملل درباره تحقق نیافتن اهداف توافق آب و هوایی پاریس هشدار داد:

آژیرقرمزبرایزمین
گوترش: سال 2021 سال پیروزی یا شکست در مقابل شرایط اضطراری آب وهوایی است

سیدمحمد خاتمی
به رهبر انقالب نامه نوشت

به  ایران  پیشین  رئیس جمهور  خاتمی،  محمد  سید 
رهبر انقالب نامه نوشته و از ایشان خواسته برای رفع 
مشکالت کشور پیشقدم شوند. جزئیاتی از نامه خاتمی 
است.  رسیده  رویداد۲۴  دست  به  انقالب  رهبر  به 
رویداد۲۴ در گزارشی نوشت، اطالعاتی که به این پایگاه 
خبری رسیده نشان می دهد که این نامه، نامه بلندی 
بوده و با بیان سابقه و گذشته سیدمحمد خاتمی و 
خانواده او و این که »من که بودم و که هستم« آغاز 
شده و با دغدغه هایش برای انقالب ادامه یافته و با 
طرح این سوابق بر این پیام تاکید شده که او »هیچگاه 
علیه انقالب و رهبری و حاکمیت« نیست. سیدمحمد 
خاتمی در ادامه نامه از نقش مهم آیت هللا خامنه ای در 
محوریت انقالب سخن گفته و خواسته که رهبری از 
این نقش برای حضور همه نیروهای سیاسی استفاده 
پیش  موضوعات  و  چالش ها  خاتمی  نامه  در  کند. 
خواسته  رهنمود  رهبری  از  و  مطرح شده  نظام  روی 
است. ظاهرا در نامه به مسائلی همچون مذاکرات با 
اشاراتی شده و  نیز  انتخابات ۱۴۰۰ و حصر  و  آمریکا 
از آیت هللا خامنه ای درخواست شده که این مسائل در 
دوره کنونی حل شود، زیرا اگر این مسائل به صورت 
حل نشده به آینده موکول شود، مشکالت سختی برای 
جمهوری اسالمی به جا خواهد گذاشت. این نامه چند 
ده صفحه ای به دستخط خود سیدخاتمی بوده و ظاهرا 
خاتمی خواسته افراد کمتری در جریان باشد، به همین 
دلیل است که خیلی اطرافیان خاتمی از جزئیات نامه 
باخبر نیستند، اما رویداد۲۴ ادعا کرده که توانسته تایید 
ارسال این نامه توسط چند فرد نزدیک به سیدمحمد 

خاتمی را دریافت کند.
از سوی دیگر، پایگاه خبری انتخاب نیز گزارش داده 
که محمدجواد حق شناس در گفت وگو با خبرنگار ایلنا 
این نامه را تایید کرده و گفته است که این نامه برای 
شده  نوشته  صفحه   ۳7 در  و  است  ماه گذشته  دو 
خصوص  در  نامه  این  در  افزود:  حق شناس  است. 
صحبت  رهبری  با  و کشور  انقالب  آینده  و  دغدغه ها 
ارائه کرده اند. راه حل هایی  رو  برای دهه پیش  و  کرده اند 

نماینده چابهار:

کمیته حقیقت یاب از مجلس 
به سیستان و بلوچستان 

خواهد رفت 
حل  ضرورت  به  اشاره  با  چابهار  مردم  نماینده 
مشکالت مرزنشینان تاکید کرد: »معاندین و فرصت 
پیوند  به  خدشه ای  نمی توانند  بدانند که  باید  طلبان 
ناگسستنی مرزنشینان با انقالب اسالمی وارد کنند.« 
نوبت  علنی  جلسه  جریان  در  سعیدی  معین الدین 
دوم روز شنبه مجلس در تذکری گفت: »هفته تلخی 

بلوچستان گذشت.  و  سیستان  مردم  بر 
اما از مردم انتظار می رود تمایز خود را با معاندین 
و  سختی ها  عزیز  مرزنشینان  دهند.  نشان  خارجی 
مشکالت زیادی را تحمل می کنند. ان شاهللا پایتخت 
نشینان نیز صدای آنان را بشنوند.« او در ادامه اظهار 
بدانند که  باید  طلبان  فرصت  و  معاندین  »اما  کرد: 
نمی توانند خدشه ای به پیوند ناگسستنی مرزنشینان 
مجلس  تدبیر  با  کنند.  وارد  اسالمی  انقالب  با 
کمیته حقیقت یاب در منطقه حضور خواهد یافت و 

می کند.« ریشه یابی 
روز ۴ اسفند، تیراندازی به سوی برخی از سوخت بران 
باعث  بودند،  معترض  تازه  محدودیت های  به  که 
کشته و زخمی شدن برخی از آن ها شد. فردای آن 
روز برخی از مردم شهر سراوان در اعتراض به کشته 
فرمانداری شهر سراوان حمله  به  شدن سوخت برها 
معترضان  با  برخورد  و  پلیس  دخالت  با  کردند که 

شد. روبه رو 

وزیر خارجه عراق:

به زودی روند پرداخت بدهی 
عراق به ایران آغاز می شود 

سفر  تهران  به  که  عراق  خارجه  وزیر  حسین،  فواد 
کرده با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
کشورمان دیدار و گفت وگو کرد. به گزارش ایسنا، در 
ارائه  با  عراق  خارجه  وزیر  حسین،  فواد  دیدار  این 
امنیتی اخیر در عراق  از تحوالت سیاسی و  گزارشی 
توسعه  ساخت  زیر  ثبات  و  »امنیت  داشت:  اظهار 
عراق  چون  برای کشوری  و  است  رفاه  و  اقتصادی 
بوده  ناامنی  و  تروریسم  با  مبارزه  درگیر  سال ها  که 
برقراری امنیت اولین اولویت محسوب می شود.« او 
دو  مسئولین  میان  انجام شده  توافقات  به  اشاره  با 
دلیل  به  ایران که  به  عراق  بدهی  تادیه  برای  کشور 
»با  گفت:  افتاده،  تعویق  به  خارجی  تحریم های 
تالش مستمر حوزه های مالی و بانکی و دستگاه های 
اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته 
شده و بزودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور 

می شود. آغاز  بدهی ها  پرداخت  روند 

سخنگوی کاخ سفید:
قصد کاهش تحریم های 

ایران را نداریم
این که  ادعای  با  سفید  کاخ  سخنگوی 
با  دیپلماتیک  گفت وگوهای  آماده  آمریکا 
که  گفت  است،   5+۱ چارچوب  در  ایران 
وضع  تحریم های  کاهش  قصد  واشنگتن 
ایسنا،  به گزارش  ندارد.  را  ایران  علیه  شده 
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در پاسخ 
مذاکرات  وضعیت کنونی  درباره  سوالی  به 
ایران گفت که  با  هسته ای  توافق  پیرامون 
با  دیپلماتیک  گفت وگوهای  آماده  آمریکا 
ایران است. جن ساکی افزود: آمریکا آماده 
با شرکایمان  تا بر سر میز بنشیند و  است 
توافق  درباره  ها  ایرانی  و   5+۱ در چارچوب 
برای  نداریم گامی  قصد  ما  گفت وگو کند. 
کاهش تحریم ها برداریم. ما چنین گزینه ای 
را روی میز قرار نداده ایم. او در ادامه گفت: 
دعوت  ما  از  اروپایی ها  حاضر،  حال  در  اما 

هستیم. ایرانی ها  منتظر  ما  و  کرده اند 

ساخت »دوقلوی زمین« 
برای پیش بینی وقایع آینده

پیامدهای  بهتر  چه  هر  پیش بینی  برای  اروپا 
پروژه ای دست  زمین  زیستی گرمایش  محیط 
کم ۱۰ ساله تدارک دیده تا با همکاری چندین 
مرکز تخصصی »دوقلوی« زمین را بیافریند، اما 
این بار در جهان دیجیتالی. به گزارش خبرگزاری 
آلمان، دانشمندان اروپا در حال ساخت »دوقلوی 
بسیار دقیق دیجیتالی« از زمین هستند تا بتوانند 
وقایعی را که احتماال به دلیل زمین گرمایی در 
آینده رخ خواهد داد پیش بینی کنند. قرار است که 
بیش از ۱۰ سال برنامه نویسان و دانشمندان عرصه 
محیط زیست با هم برای ساخت این »دوقلو« 
همکاری کنند. آن ها امیدوارند که مدل نهایی به 
همه در شبیه سازی برنامه هایی بهتر و منطقی تر 
برای پیش بینی وقایع منتج از تغییرات شدید آب 

و هوایی و چالش های آینده کمک کند.

پاتریسیا اسپینوزا، دبیر اجرایی 
تغییرات اقلیمی سازمان ملل 
گفته است: »با مسیری که 
ما را به اهداف تعیین شده 
در توافقنامه اقلیمی پاریس 
برساند، فاصله بسیار زیادی 
داریم. ما شبیه کسانی هستیم 
که با چشمان بسته در میدان 
مین قدم می زنیم؛ هر قدم 
بعدی ممکن است یک فاجعه 
باشد.«

بایدن: قصد داریم عربستان 
سعودی را درباره نقض حقوق 
بشر مسئول بدانیم و مطمئن 
شویم اگر می خواهند مسئله 
را با ما حل کنند باید مسئله 
حقوق بشر را هم حل کنند و با 
موارد نقض به همان شیوه ای که 
باید، برخورد کنند

از مهم ترین  یکی  آینده، که  گازهای گلخانه ای در دهه  انتشار  برای کاهش  تعهدات کشورها  از  ارزیابی  اولین   | پیام ما   |
است.  اندک  بسیار  آب وهوایی  تغییرات  با  مقابله  برای  تالش ها  این  نشان می دهد که  است،  پاریس  توافق  مولفه های 
خبرگزاری گاردین گزارش داده که حتی اگر تمام کشورها به همه تعهداتشان پایبند بمانند و به آن ها جامه عمل بپوشانند، 

باز هم انتشار گازهای جهانی تا سال 2030، در مقایسه با 2010، فقط 1 درصد کاهش خواهد داشت.
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این گزارش، یک آژیر قرمز برای 
سیاره ما است. این گزارش 
نشان می دهد که دولت ها حتی 
نزدیک به تحقق برنامه ها و 
اهداف خود که در توافق پاریس 
تعیین کرده بودند، نیستند. 
انتشاردهندگان اصلی گازها در 
برنامه خود در کنفرانس ماه 
نوامبر در گالسگو باید اهداف 
جاه طلبانه تری را نسبت به آنچه 
پیشتر تعیین کرده بودند، برای 
سال ۲۰۳۰ تعیین کنند

جو بایدن:
تغییرات مهمی در ارتباط با عربستان در راه است 

با  آمریکا  متحده  ایاالت  این که  وجود  با 
انتشار گزارش محرمانه اطالعاتی، تایید کرد 
که ولیعهد عربستان با عملیات »دستگیری 
»موافقت«  خاشقجی  جمال  کشتن«  یا 
ندارد  نظر  در  بایدن  دولت جو  اما  بود  کرده 
مجازات مستقیمی را متوجه محمد بن سلمان 
در  آمریکا  رئیس جمهوری  این حال  با  کند 
گفت وگویی تاکید کرد که روابط با پادشاهی 
سعودی دستخوش تغییراتی مهمی می شود. 
به گزارش یورونیوز، جو بایدن، رئیس جمهوری 
تلویزیونی  شبکه  با  گفت وگو  در  آمریکا 
است  حاضر  چقدر  این که  درباره  یونی ویژن 
ولیعهد عربستان را برای رعایت حقوق بشر 
پادشاه  با  او  قرار دهد گفت که  تحت فشار 
عربستان صحبت کرده است، نه با بن سلمان. 
او در عین حال افزود که در گفت وگوی تلفنی 
با پادشاه عربستان گفته بود که قواعد در حال 
روابط  در  تصریح کرد که  او  هستند.  تغییر 
ایاالت متحده »امروز  با  پادشاهی سعودی 
اعالم  را  مهمی  تغییرات  دوشنبه  و  ]جمعه[ 
می کنیم.« بایدن با اشاره به این که این اتفاق 
آن ها  داریم  »قصد  است، گفت:  ناخوشایند 
را درباره نقض حقوق بشر مسئول بدانیم و 
مطمئن شویم اگر می خواهند مسئله را با ما 
حل کنند باید مسئله حقوق بشر را هم حل 

کنند و با موارد نقض به همان شیوه ای که باید، 
برخورد کنند.«

می شود که  مطرح  حالی  در  سخنان  این   
به نظر می رسد آمریکا در نظر ندارد مجازات 
مستقیمی را متوجه ولیعهد عربستان کند. با 
اعضای دموکرات کنگره  از  برخی  این وجود 
آمریکا و نزدیکان جمال خاشقجی خواستار 
بلندپایه  این مقام  اعمال تحریم هایی علیه 
امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی  سعودی شده اند. 
خارجه آمریکا اما از این رویکرد دفاع کرد و 
انجام  خود  اقدامات  با  ما  »آنچه که  گفت: 
داده ایم این نیست که رابطه را قطع کنیم بلکه 
آن را بار دیگر درجه بندی می کنیم تا با ارزش ها 
و منافع ما همخوانی بیشتری داشته باشد.« 
در گزارش اطالعاتی آمریکا که روز جمعه از 
طبقه بندی محرمانه خارج شد، آمده است: »ما 
چنین ارزیابی می كنیم كه محمد بن سلمان، 
عملیاتی  نقشه  سعودی  عربستان  ولیعهد 
برای دستگیری یا کشتن جمال خاشقجی 
را  ترکیه  استانبول  در  سعودی  روزنامه نگار 
تایید کرده است.« در بخش دیگری از این 
گزارش همچنین آمده است: »بر اساس این 
که ولیعهد ]عربستان[ بر همه تصمیم گیری ها 
در این کشور پادشاهی نظارت دارد، با توجه 
به دخالت مستقیم یکی از مشاوران اصلی 

محمد  حفاظت  کادر  اعضای  از  گروهی  و 
بن سلمان در عملیات مورد نظر و نیز با توجه به 
این موضوع که ولیعهد از به کارگیری اقدامات 
خشونت آمیز برای خاموش کردن مخالفان در 
از جمله خاشقجی حمایت  از کشور،  خارج 
کرده است، ما به این ارزیابی رسیدیم.« اندکی 
پس از انتشار این اطالعات، وزارت امور خارجه 
»ممنوعیت  که  جدیدی  سیاست  آمریکا 
خاشقجی« نامیده می شود معرفی کرد که به 
ایاالت متحده آمریکا اجازه می دهد درخواست 
ویزای افرادی را که به نمایندگی از یک دولت 
می زنند،  آسیب  روزنامه نگاران  به  خارجی 
آن ها را تهدید می کنند یا از آن ها جاسوسی 
می کنند، رد کند. وزارت خارجه آمریکا به این 

منظور تصریح کرد که این محدودیت ویزا برای 
76 سعودی که در تهدید مخالفان در خارج از 
کشور دست داشته اند اعمال می شود. وزارت 
امور خارجه عربستان در پاسخ به انتشار این 
ارزیابی  پادشاهی سعودی  گزارش گفت که 
توهین آمیز و نادرست درباره رهبری پادشاهی 
را به طور قاطع رد می کند. جمال خاشقجی 
که روزنامه نگار منتقد پادشاهی عربستان در 
تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۸ در مراجعه به کنسولگری 
شواهد  شد.  ناپدید  استانبول،  در  عربستان 
نشان می دهد او در کنسولگری عربستان در 
ترکیه به قتل رسیده و جسدش تکه تکه شده 
و از آنجا خارج شده است. بن سلمان تاکنون به 
قتل رسیدن خاشقجی را تایید کرده، اما گفته 
که این کار بدون اطالع او انجام شده است. 
دموکرات ها در کنگره آمریکا، دولت بایدن را 
برای انتشار گزارش تحسین کردند اما از او 
را مخصوصا  اقدامات اساسی تری  خواستند 

علیه ولیعهد عربستان انجام دهد.

روحانی در جلسه ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا:

ناچاریم محدودیت ها 
را ماه ها ادامه دهیم

بتوانیم  که  اندازه  هر  گفت:  رئیس جمهور 
واکسن تهیه می کنیم. مردم می دانند وضعیت 
این  اوایل  در  ماسک  مشابه  امروز  واکسن 
برای  که  شرایطی  آن  امروز  است.  بیماری 
برای  دنیا  در  داشت،  وجود  ماسک  تهیه 
ایسنا،  به گزارش  است.  آمده  پیش  واکسن 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در 
مدیریت  ملی  ستاد  جلسه  نهمین  و  پنجاه 
بیماری کرونا، گفت: »همه دوست داریم شب 
عزیز  بسیار  برای مردم  آرامی  عید، شب های 
ما باشد و برای کسی مصیبتی پیش نیاید و 
همه خانواده ها بتوانند این ایام را در چارچوب 
البته نه  بوده،  همه رسومات و سنت هایی که 
به شکل سابق، برگزار کنند. در عید رفت و آمد 
مردم و سفر حتی اگر دچار موج چهارم نباشیم 
و شرایط عادی باشد، باز هم همه باید مراعات 
موج  دچار  »اگر  داد:  ادامه  روحانی  کنند.« 
چهارم نشویم باز هم همه باید مراعات کنیم. 
عید امسال چیزی مشابه عید پارسال است. 
شاید از نظرهایی باید بیشتر از پارسال مراعات 

کنیم.«
در  واکسیناسیون  ادامه گفت که  در  روحانی 
کشور آغاز شده و شرایط در هفته های پیش 
و  کشور  سراسر  در  درمان  برای کادر  هم  رو، 
زمینه ای  بیماران  یا  مسن  افراد  برای  هم 
خرید  برای  دولت  توان  »تمام  می شود:  بهتر 
در کل شرایط  و  است  متمرکز  امروز  واکسن 
ما به گونه ای است که هر مقدار بتوانیم واکسن 
گفت:  روحانی  می کنیم.«  تهیه  را  مورد نیاز 
»مردم می دانند واکسن امروز مشابه ماسک 
مسیر  طور  چه  است.  بیماری  این  اوایل  در 
را  ماسک ها  و  می کردند  عوض  را  هواپیماها 
شرایطی  آن  امروز  می گرفتند.  فرودگاه ها  در 
دنیا  در  داشت،  وجود  ماسک  تهیه  برای  که 
برای واکسن پیش آمده است.« رئیس جمهور 
گفت: امروز شرایطی که برای واکسن در دنیا 
همه  برای  بزرگ  امتحان  یک  آمده  پیش 
پولدار  و  پیشرفته  که  کشورهایی  دنیاست. 
همه  می خواهند  دارند  امکانات  و  هستند 
واکسن ها را به کشور خودشان بیاورند و سریع 
دهند.  انجام  خود  کشور  در  را  واکسیناسیون 
روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
الزم  زمان  ماه ها  واکسیناسیون  انجام  »برای 
داریم. ممکن است شش ماه طول بکشد تا 
همه واکسن بزنند. در این مدت چاره رعایت 
اصل  عنوان  به  بهداشتی  دستورالعمل های 
مورد  قبال  که  اصولی  همان  است.  اساسی 
تاکید ما بوده است؛ یعنی اقدامات بهداشتی، 
باید  تشخیصی که  تست  و  پایشی  امکانات 
بستری  جای  به  و  پیدا کند  افزایش  روزانه 
شود.« درمان  سرپایی  شرایط  با  بیمار  شدن 
تا  را  محدودیت ها  هستیم  »ناچار  گفت:  او 
ماه ها، سال آینده، شاید کل سال آینده ادامه 

است.« الزم  هم  تنبیهی  اقدامات  دهیم. 
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که  آن قدر  است.  جدی  آنفلوآنزا  خطر 
شیوع آن در باغ پرندگان قم در هفته های 
ارزشمند  همه گونه های  شد  باعث  گذشته 
که  حالی  در  کنند.  معدوم  را  مرکز  این 
کرونا  تاخت و تاز  از  سال  یک  از  بیشتر 
گونه های  البته  و  بشر  برای  آن  خطر  و 
آنفلوآنزا  ویروس  می گذرد،  جانوری 
تاالبی،  پرندگان  برای  را  سختی  زمستان 
مرغداری ها  و همچنین  گونه های شاخص 
رئیس  پیش  هفته  یک  است.  زده  رقم 
برای  اعالم کرد  دامپزشکی کشور  سازمان 
میلیون   ۱.۴ پرندگان  آنفلوانزای  با  مقابله 
ویروس  است.  شده  معدوم  طیور  قطعه 
سالمت  برای  خطرش  که  پرنده کش 
به  امسال  پاییز  شده،  محرز  هم  انسان ها 
در  رفته رفته  و  رسید  اراک  میقان  تاالب 
سدی در اردبیل و تاالب های مازندران هم 
مرگ و میر  بعد  هفته  چند  و  شد  مشاهده 
هشدارهای  و  شواهد  اما  رسید.  پایان  به 
می دهد،  نشان  دامپزشکی  سازمان  تازه 
باید  بار  این  و  است  برقرار  همچنان  خطر 

بود. میش مرغ ها  نگران 

 بوکان در وضعیت قرمز هشدار
بر اساس آمارهای رسمی اکنون کمتر 
بوکان  زیستگاه های  در  میش مرغ   ۴۰ از 
باقی مانده است. مهدی نبیان، مدیر پروژه 
این  می گوید:»  »پیام ما«  به  میش مرغ 
بودیم.  پیش بینی کرده  قبل  از  را  نگرانی 

درگیر  امروز میش مرغ  تا  اما خوشبختانه 
شیوع  از  ما  نگرانی  است.  نشده  بیماری 
که  بود  ترکمن کندی  روستای  در  بیماری 
این  باعث شد ۳5 مرغ خانگی  نهایت  در 
روستا به دلیل بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 
البته  روستا  این  شود.  معدوم  پرندگان 
فاصله خوبی تا زیستگاه میش مرغ دارد و 
با این روند معدوم سازی و دفن بهداشتی، 
به نظر می رسد که مشکل حل شده است. 
حد  در  هشدار  سطح  اکنون  همه  این  با 
قرمز است و همه مسئوالن شهرستان پای 
اهمیت  به  خوبی  به  آن ها  آمده اند.  کار 
او  گفته  به  هستند.«  واقف  گونه  این 
مسئوالن  تصمیم  با  شده  سبب  نگرانی ها 
شهری، دامپزشکی و جهاد کشاورزی هفته 
تا  شود  تعطیل  ثانوی  اطالع  تا  طیور  بازار 
بیماری امکان بروز مجدد نداشته باشد و 
دامن جمعیت کوچک میش مرغ را نگیرد. 
کانون  شهر  این  باز  هم  پیش  سال  »دو 
و  بود  شده  پرندگان  آنفلوآنزای  بیماری 
شد.«  حل و فصل  شکل  همین  به  مسئله 
شده  مطرح  احتمال  این  دیگر  طرف  از 
بیماری  این  انتقال  باعث  مرغی  کود  که 
مرغی  به کود  »ما  باشد.  میان طیور شده 
میش مرغ  زیستگاه  هستیم.  مشکوک 
زمین های دیم زار گندم است و کود مرغی 
به  تهدید  این  و  نمی شود  استفاده  آنجا 
نیست  بالفعل متوجه میش مرغ ها  صورت 

تهدید  یک  می تواند  بالقوه  صورت  به  اما 
هوش  به  باید کامال  ما  و  شود  محسوب 
کارشناسان  با  نزدیک  تماس  و  باشیم 
با کوچکترین  تا  باشیم  داشته  دامپزشکی 
گزارش مجددی از بیماری سریع وارد عمل 
بیان  با  او  نکند.«  شویم که گسترش پیدا 
معتقدم  »من  می کند:  اضافه  موارد  این 
اگر یکی از میش مرغ های ما درگیر شود، 

داد.« خواهیم  دست  از  را  جمعیت  کل 

 بیماری مهار شد
دامپزشکی  مدیرکل  خلیل زاده،  امید 
کانون  که  داد  خبر  دیروز  آذربایجان غربی 
پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  بیماری 
توضیح  در  او  است.  شده  مهار  بوکان  در 
گفت: »کانون بیماری آنفلوانزای فوق حاد 
از  کمتر  در  بوکان  شهرستان  در  پرندگان 
واکنش  اکیپ های  توسط  ساعت   ۲۴
مختومه سازی  و  مهار  شناسایی،  سریع 
شد. با اعالم تلفات در یکی از خانوار های 
روستای ترکمان کندی در شهرستان بوکان 
بالفاصله با اعزام اکیپ های واکنش سریع 
تشخیص  و  قرنطینه  اقدامات  دامپزشکی 
بیماری در کمتر از یک روز انجام یافت.«
در  اداره کل   این  روابط عمومی  از  نقل  به 
قالب برنامه رصد و پایش بیماری اقدامات 
اپیدمیولوژیک  شعاع های  در  مورد نیاز 
کنترل  ملی  برنامه  اساس  بر  بیماری 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان  این 

و  مهار  ترکمن کندی  روستای  در  بیماری 
مختومه سازی در عرض ۲۴ ساعت در روز 
اکیپ های  توسط   ۹۹ اسفند   7 پنجشنبه 
گرفت. انجام  دامپزشکی  سریع  واکنش 

با  استان  دامپزشکی  مدیرکل  همه  این  با 
بیان اینکه وضعیت بیماری آنفلوانزای فوق 
حاد پرندگان در داخل استان کامال مهار و 
از مرغداران خواست  مدیریت شده است، 
خصوص  در  بهداشتی  اطالعیه های  به  که 
بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان توجه 
کاهش  و  تولید  کاهش  هرگونه  و  کنند 
اطالع  دامپزشکی  به  را  تلفات  و  مصرف 
روستائیان  از  همچنین  خلیل زاده  دهند. 
استان درخواست کرد در صورت  در سطح 
روستایی  طیور  در  تلفات  هرگونه  مشاهده 
دامپزشکی  شبکه  نزدیکترین  به  را  مراتب 

کنند. گزارش 

 کمی نگرانیم
محیط  اداره  رئیس  بازیار،  آوات 
که  می گوید  »پیام ما«  به  بوکان  زیست 
میش مرغ  برای  آنفلوآنزا  شیوع  موضوع 
 ۹5 تا  بیماری  »این  نیست.  خیلی جدی 
درصد بر جمعیت این پرندگان اثری ندارد. 
آن ها  زمستانه  زیستگاه  با  بیماری  کانون 

دارد. فاصله 
هم  گذشته  سنوات  در  که  عالوه  به   
درگیر  بیشتری  کانون های  با  شهرستان 
مشاهده  میش مرغ ها  در  تلفاتی  اما  بوده 

پرواز  طول  چون  ندارد  تاثیر  است.  نشده 
سمت کانون  به  تغذیه شان  مسیر  و  آن ها 

نیست. آنجا  به  رفت و آمدی  و  نیست 
 این 5 درصد نگرانی هم برای این است 
بیماری  غیرمستقیم  دلیلی  به  احتماال  که 
مسئوالن  بیاید.«  زیستگاه ها  از  یکی  به 
و  می گویند  را  همین  هم  دامپزشکی 
نظر  مورد  کانون  که  می دهند  توضیح 
دستورالعمل  با  و  شده  ایزوله  موقع  به 

شده اند. امحا  بهداشتی 
بازیار ادامه می دهد:  »روستایی که بیماری 
است.  ترکمن کندی  شده  دیده  آن  در 
و  دامپزشکی  شد.  شناخته  کانون  اینجا 
و  کردند  نمونه برداری  هم  جهاد کشاورزی 
وقتی مثبت شد ما هم وارد ماجرا شدیم. 
معدوم  پنج شنبه  روز  خانگی  مرغ های 
نداشتیم.  تلفات  دیگر  آن  از  بعد  و  شدند 
زیستگاه  حاشیه  روستای  در  اگر  اما 
زمان  آن  باشیم،  داشته  تلفات  میش مرغ 
اما کانونی  می شود.  چندان  دو  ما  نگرانی 

» است.  نشده  مشاهده 
انجام  اقداماتی  چه  پیشگیری  برای 
زیست  محیط  اداره  رئیس  است؟  شده 
»شیوع  می دهد:  توضیحی  چنین  بوکان 
موضوع  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای 
پاییز  اول  سال  هر  و  است  حساسی 
برنامه می گذاریم و گشت های مشترک با 
دامپزشکی هر هفته برقرار است. خودمان 
هم همیشه گشت داریم و پایش می کنیم 
و اگر مشاهدات مرگ و میر داشته باشیم 
آزمایش  باشیم،  مشکوک  بیماری  به  و 
اقدامات  وارد  بود،  مثبت  اگر  و  می کنیم 
عملی می شویم. این اقدامات همیشگی و 

ماست. ساله  هر 
 با این اوصاف این بار چندان جای نگرانی 
وجود ندارد.« او همچنین می گوید در این 
سال ها به طور مداوم با کشاورزها صحبت 
جوجه آوری  فصل  در  خصوص  به  تا  شده 
»ما  باشند.  داشته  را  میش مرغ ها  هوای 
و جلب  آموزش جوامع محلی  راستای  در 
جمعیت  از  حفاظت  برای  آن ها  همراهی 
کار  است  وقت  خیلی  میش مرغ ها 
می کنیم. با کشاورزها هم صحبت کرده ایم 
تخریب  آشیانه ها  زمین  دروی  زمان  که 

نشوند.
با  آشیانه ها  در  شب ها  نمی دهیم  اجازه   
تا مبادا جوجه ها  ماشین کمباین کار کنند 
روستاییان  به  بروند.  دست  از  تخم ها  و 
بارها آموزش داده شده و دانش آموزان هم 
اهمیت میش مرغ  آموزشی  در کالس های 
به  فیلم  آن ها  برای  دیده اند.  آموزش  را 
نمایش گذاشته ایم و مساجد هم پای کار 
هم  بوکان  جمعه  امام  با  حتی  آمده اند. 
درباره  سخنرانی ها  در  تا  کردیم  صحبت 
از طرف  بگوید.  به مردم  این گونه  اهمیت 
هم  محیطی  زیست  تشکل های  دیگر 
برای  هم  آن ها  عملیاتی شده اند.  فاز  وارد 

می کنند.« کار  فرهنگ سازی 
به گفته بازیار برنامه عمل برای میش مرغ 
که  است  دهه  یک  و  است  شده  تهیه 
در حال رصد  بوکان  در  این گونه  زیستگاه 
سبب  مختلف  تهدیدهای  اما  است  مدام 
نداشته  رشدی  گونه  این  جمعیت  شده 

باشد.
و  انسانی  عوامل  کشاورزی،  »مسئله   
ژنتیکی باعث شده جمعیت میش مرغ های 
بوکان در یک سطح بماند و تغییر چندانی 
بین  بوکان  میش مرغ های  جمعیت  نکند. 
۳۰ تا ۴۰ قطعه است و در این سال ها رشد 

است.« نداشته  جدی 

شیوع آنفلوآنزا در نزدیکی زیستگاه سنگین ترین پرنده قادر به پرواز جهان تایید شد

مرگدرکمینمیشمرغهایبوکان
نبیان، مدیر پروژه میش مرغ: اگر یکی از میش مرغ ها درگیر بیماری شود، کل جمعیت را از دست خواهیم داد

بازیار، رئیس اداره محیط زیست بوکان: بیماری کنترل شده و نگرانی جدی وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهوری

طرح هفت ساله نجات 
خلیج گرگان تصویب شد 
طرح  تصویب  از  رئیس جمهوری  اول  معاون 
پیشنهاد  با  گرگان  خلیج  نجات  هفت ساله 
سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: 
»برای اجرای این طرح با موانعی روبه رو هستیم 
که تالش می کنیم آن را برطرف کنیم.« اسحاق 
جهانگیری با اعالم این خبر در سفر به گلستان 
گفت: »دولت راه اندازی منطقه آزاد اینچه برون 
را تصویب کرده اما اجرای آن به دلیل اختالف 
به  نگهبان  شورای  و  اسالمی  شورای  مجلس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.« 
او بیان کرد: »گلستان عالوه بر شرایط اقلیمی 
و  جنگل  و  دریا  از  برخورداری  و  مناسب 
جاذبه های متعدد تاریخی و طبیعی، نیروهای 
استفاده  دارد که  متخصصی  و  تحصیل کرده 
صحیح از این مواهب و ظرفیت ها می تواند چرخ 
توسعه این استان را سریع تر به حرکت درآورد.« 
جهانگیری به اجرای طرح زهکشی اراضی در 
گلستان اشاره کرد و ادامه داد: »دولت متعهد 
به زهکشی ۲۸۰ هزار هکتار از اراضی این استان 
است و تاکنون ۸۰ هزار هکتار انجام شده و ۹۰ 

هزار هکتار در دست اجراست.«

کاهش 8 تا 12 
درجه ای دما در شرق و 

جنوب شرق کشور
بر اساس آخرین خروجی مدل های هواشناسی، 
از روز دوشنبه در برخی مناطق شمال غرب و 
مرکزی  زاگرس  خزر،  دریای  سواحل  غرب 
بارش  شرق کشور  و  شرق  جنوب  جنوبی،  و 
بارشی  سامانه  سه شنبه  می شود.  پیش بینی 
جدید از سمت مرزهای غربی وارد کشور می شود 
و فعالیت این سامانه بارشی در شمال غرب، 
غرب سواحل دریای خزر و دامنه های جنوبی 
البرز مرکزی و شمال شرق کشور خواهد بود و 
کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد 
در اکثر مناطق کشور رخ می دهد، این کاهش 
تا ۱۲  و جنوب شرقی حدود ۸  در شرق  دما 
درجه خواهد بود.  با توجه به کاهش محسوس 
دما و ساعات شب تا صبح در بخش هایی از 
سواحل دریای خزر و مراکز استان های کشور 
این  بر  دارد.  احتمال یخبندان در معابر وجود 
اساس تا اواخر هفته روند افزایش دما در بیشتر 
مناطق کشور شاهد خواهیم بود و امروز در شرق 
پیش بینی  شدید  باد  وزش  شرق  جنوب  و 
می شود، در برخی مناطق ویژه زابل این وزش 

باد منجر به گرد و خاک می شود.

ضرورت ثبت اطلس 
محیط زیست 

در رصدخانه تهران
پایدار  توسعه  و  زیست  محیط  مدیرکل 
شهرداری تهران بر ضرورت ثبت اطلس محیط 
تاکید کرد.  تهران  شهر  رصدخانه  در  زیست 
شینا انصاری اهداف راه اندازی این اطلس را 
شناسایی منابع آالینده محیط زیستی و ایجاد 
فرایند  بهبود  جهت  مناسب  اطالعاتی  بانک 
تهران،  شهر  زیست  محیط  کنترل  و  حفظ 
سرعت بخشیدن و کارآمد کردن سیستم های 
تبیین  تهران،  شهر  زیستی  محیط  نظارتی 
برای مدیران شهری  مسائل محیط زیستی 
برای ایجاد بستری مناسب برای تصمیم گیری 
کاهش  مدیریتی  راهکارهای  ارائه  بهتر، 
پیامدهای محیط زیستی و ارتقای آگاهی های 
عمومی درباره مسائل محیط زیستی دانست 
»خروجی و یافته های این پروژه می تواند در 
داشبورد محیط زیست در رصدخانه شهر تهران 
با جزئیات ثبت شود که دستیابی به این امر 
نیازمند پیگیری های مداوم و برگزاری جلسات 
کارشناسی مستمر با حضور اساتید دانشگاهی، 

کاربران و ذی نفعان است.«

79 پرنده از شکارچی متخلف 
در سیستان و بلوچستان 

کشف شد
در فضای  و صید  با شناسایی متخلف شکار 
از  قطعه   7۹ الزم  مجوزهای  اخذ  و  مجازی 
انواع گونه های پرنده در این استان کشف شد. 
وحید پورمردان، مدیرکل حفاظت محیط زیست 
سیستان و بلوچستان با اعالم این خبر به ایرنا 
گفت: »این پرونده یکی از بزرگترین پرونده های 
مکشوفه در فضای مجازی بوده که بر اساس 
برآورد حقوقی انجام شده تاکنون بیش از یک 
میلیارد ریال جرایم ضرر و زیان این شکارچی 
محاسبه شده است و متخلف دستگیرشده پس 
از تکمیل پرونده به مقام قضایی برای پیگیری 
موضوع تحویل داده شد.« به گفته او پرنده های 
کشف شده از انواع پرندگان بومی و غیربومی 

آبزی و کنارآبزی است.

نبیان، مدیر پروژه میش مرغ: 
درباره شیوع آنفلوآنزای فوق 
حاد به کود مرغی مشکوک 

هستیم. زیستگاه میش مرغ 
زمین های دیم زار گندم است 

و کود مرغی آنجا استفاده 
نمی شود و این تهدید 

به صورت بالفعل متوجه 
میش مرغ ها نیست اما به 
صورت بالقوه می تواند یک 

تهدید محسوب شود 

|پیام ما| با مشاهده آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در بوکان، جان کمتر از چهل میش مرغ بازمانده در زیستگاه های این شهر به خطر افتاده 
است. در حالی که شمار پرندگان مهاجر تلف شده از »بوتولیسم« در میانکاله و خلیج گرگان رقم 17 هزار را رد کرده، شیوع بیماری دیگری 
در نزدیکی زیستگاه سنگین ترین پرنده قادر به پرواز جهان، این پرنده در حال انقراض را تهدید می کند. سازمان دامپزشکی می گوید 
کانون آنفلوآنزا را مهار کرده اما کارشناسان محیط زیست نگران اند و می گویند در صورت شیوع این بیماری در جمعیت های بازمانده 

میش مرغ بوکان، باید انقراض محلی این گونه را اعالم کرد.

رئیس اداره محیط زیست 
بوکان می گوید: روستایی 

که بیماری در آن دیده شده 
ترکمن کندی است. اینجا کانون 

شناخته شد. دامپزشکی و جهاد 
کشاورزی نمونه برداری کردند 

و وقتی مثبت شد ما هم وارد 
ماجرا شدیم. مرغ های خانگی 
روز پنج شنبه معدوم شدند و 

بعد از آن دیگر تلفات نداشتیم. 
اما اگر در روستای حاشیه 
زیستگاه میش مرغ تلفات 

داشته باشیم، آن زمان نگرانی 
ما دو چندان می شود
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استان  زیست  محیط  حفاظت  عمومی  روابط 
تصاویری  انتشار  به  واکنش  در  فارس، 
شیر  قالده  یک  با  غیرانسانی  و  خشونت آمیز 
که  کرد  اعالم  شیراز،  وحش  باغ  به  منسوب 
مجموعه  مدیر  توضیح  خواستار  اداره کل  این 
گذشته  است.روزهای  شده  شیراز  وحش  باغ 
باغ  در  خون آلود  شیر  قالده  یک  از  تصاویری 
وحش شیراز منتشر شد که واکنش بسیاری از 
بعد  به همراه داشت  را  فعاالن حقوق حیوانات 
از واکنش ها اکنون کمیته  تخصصی امور حیات 
وحش حفاظت محیط زیست فارس از مدیریت 
خواسته  توضیح  خصوص  این  در  وحش  باغ 
حفاظت  عمومی  روابط  ایلنا،  گزارش  است.به 
ارسال گزارشی  با  فارس  استان  زیست  محیط 
ظاهر  علت  مورد  در  اعالم کرد که  رسانه ها  به 
خون آلود شیر مورد اشاره، مسئوالن باغ وحش 
شیراز مدعی شده اند که علت ناشی از گازگرفتگی 
بخشی از فنس ها بوده است؛ اما موضوع توسط 
است.براساس  بررسی  دست  در  کارشناسان 
اعالم این روابط عمومی، در صورت اثبات هرگونه 
مراجع  طریق  از  موضوع  حیوانات،  با  بدرفتاری 
گرفت.روابط  خواهد  قرار  پیگرد  تحت  قضایی 
عمومی محیط زیست فارس همچنین با استناد 
به گزارش مدیریت باغ وحش شیراز اعالم کرده 

که کارگر متخلف مدت ها پیش از آن مجموعه 
اخراج شده است.براساس اعالم روابط عمومی 
حفاظت محیط زیست فارس، در خصوص نظارت 
دقیق تر و آموزش کارکنان به مدیریت باغ وحش 
شیراز اخطار داده و آن مدیریت مکلف شده که 
در خصوص نحوه رفتار، غذارسانی و مراقبت از 
باغ وحش، کارکنان  نگهداری شده در  حیوانات 
خود را آموزش داده و توجیه کند.روابط عمومی 
ضمن  گزارش،  این  در  فارس  زیست  محیط 
تاکید بر ممنوعیت هرگونه بدرفتاری با حیوانات 
خصوصا  زمانی،  و  مکان  هر  در  حیوان آزاری  و 
اماکن شناسنامه دار نظیر باغ وحش ها، اعالم کرده 

است که ضمن استناد به دستورالعمل مربوطه 
همواره بر عملکرد باغ وحش ها نظارت و سعی 
داشته تا فضای موجود را به استانداردها نزدیک 
کند. این روابط عمومی توضیح داده است که به 
رغم شرایط کرونا، تعطیلی دوره ای باغ وحش ها 
و فشار اقتصادی ناشی از کاهش قابل مالحظه 
درآمدهای این مرکز، باغ وحش شیراز اقداماتی 
اصالح  و  بسته  مدار  های  دوربین  نصب  نظیر 
تعدادی از قفس ها را  امسال اجرا کرده و فضای 
نگهداری و محوطه مجموعه نسبت به یک دهه 
گذشته تغییرات مثبتی داشته است، اگرچه هنوز 
تا رسیدن به شرایط ایده آل فاصله زیادی دارد.

واکنش محیط زیست فارس به آزار شیر باغ وحش
ادعای زخمی شدن شیر براثر گاز گرفتگی فنس ها 

درحال بررسی است

محیط زیست

بر اساس اطالعات 
محیط زیست و سازمان 

دامپزشکی آنچه در تاالب 
میانکاله و خلیج گرگان 

سبب مرگ پرندگان شده 
است، بوتولیسم است و 

این روند تا زمان مهاجرت 
معکوس پرندگان مهاجر 

ادامه خواهد داشت و چاره 
در احیای تاالب است اما 

بعضی گروه های دامپزشکی 
این ادعا را رد می کنند 

و می گویند دلیل تلفات 
گسترده را می توان به وبای 

پرندگان نسبت داد

مرگ بیش از 17 هزار پرنده وحشی تایید شد
مرگ و میر پرندگان مهاجر در تاالب های 
شمالی همچنان ادامه دارد و مرز ۱7 هزار 
راه هم رد کرده است. رئیس اداره حیات 
با  دیروز  مازندران  محیط زیست  وحش 
حدود  تاکنون  آمار  براساس  اینکه  بیان 
بر  وحشی  پرندگان  این  از  بال  هزار   ۱7
اثر بیماری بوتولیسم ناشی از مسمومیت 
غذایی در تاالب بین المللی میانکاله تلف 
شدند و این روند نیز با گذشت یک ماه 
همچنان ادامه دارد به ایرنا گفت: »تاکنون 
بیماری بوتولیسم در ۲۳ گونه از پرندگان 
مهاجر وحشی در تاالب بین المللی میانکاله 

شد.« مشاهده 
کوروس ربیعی بیشترین تلفات ناشی از 
به گونه های  مربوط  را  بوتولیسم  بیماری 
فالمینگو، کشیم بزرگ، مرغابی ها و چنگر 
ازدیاد  را  آن  دلیل  و  دانست  معمولی 
میانکاله  تاالب  در  گونه ها  این  جمعیت 
 ۹۰ »تاکنون  داشت:  اظهار  و  کرد  اعالم 
وحشی  مهاجر  پرندگان  تلفات  از  درصد 
ناشی از بوتولیسم مربوط به این چهار گونه 
بود که بیشترین جمعیت ساکن در تاالب 
را نیز به خود اختصاص دادند پیٰش بینی 
پرندگان  تلفات  صعودی  روند  می شود 
مهاجر وحشی ناشی از بوتولیسم حداقل تا 
پایان هفته جاری و قبل از شروع مهاجرت 
و  باشد  داشته  ادامه  همچنان  معکوس 
معکوس  مهاجرت  شروع  با  آن  از  پس 

احتمال کاهش تلفات قطعًا وجود دارد.«
به گفته ربیعی یکی از مهمترین دالیل روند 
صعودی آمار تلفات ناشی از پرخوری این 
پرندگان در تغذیه است. چرا که پرندگان 
معکوس  مهاجرت  آغاز  زمان  در  مهاجر 
ذخیره  به  طوالنی  سفری  انجام  برای 
حالی  در  این  می پردازند.  انرژی  سازی 
است که خبرگزاری مهر با اشاره به شیوع 
وبای پرندگان گزارش داده است که عمده 
میانکاله  تاالب  در  مهاجر  پرندگان  تلفات 
که آخرین سنگر پرندگان مهاجر در شمال 
و مرکز کشور محسوب می شود به شکل 
است  سواحلی  نزدیک  در  توجهی  قابل 
مرغداری،  واحدهای  آنجا  حاشیه  در  که 
کارخانه های کنسروسازی و کارخانه تولید 
است.  پیوسته  وقوع  به  اسکناس  برگ 
سازمان دامپزشکی اما احتماالت مختلفی 
که از سوی گروه های مختلف دامپزشکی 
را رد کرده و می گوید به دلیل کاهش حجم 
و سطح آب، باکتری های موجود در تاالب 
فعال شده اند، و این مساله منجر به تولید 
سم شده است. برخی منابع در عین حال 
پساب های  مناطقی که  در  اعالم کرده اند 
صنعتی  فاضالب های  و  کشتارگاهی 
فلزات  به  آلوده  فاضالب  خصوص  به 
پرندگان«  »وبای  شود،  آب  وارد  سنگین 
شبیه  درست  می دهد،  رخ  )پاستورلوز( 
شرایطی که در این تاالب رخ داده است.
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هنوز  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  هرچند 
قاطعی  تصمیم  به  نوروزی  سفرهای  درباره 
وزارت  مسئوالن  اظهارات  اما  است  نرسیده 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
پیشنهادی  الگوهای  و  شروط  درباره 
سفرهای نوروزی، چگونگی نظارت بر سفرها 
را به معما تبدیل کرده است. با این وجود، 
راه اندازی  معتقدند  وزارتخانه  این  متولیان 
مسیرهای کنترل  از  یکی  تور،  ثبت  سامانه 
تعطیالت  در  گردشگری  تورهای  و  سفرها 
به  آن  اجرای  البته  باشد که  می تواند  نوروز 
و  ناجا  راهور  پلیس  همکاری  و  همراهی 

دارد. بستگی  انتظامی  نیروی 
و  نظارت  اداره کل  معاون  ـ  برات  اسماعیل 
گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  ارزیابی 
این  راه اندازی  انگیزه  اما  ـ  صنایع دستی  و 
سامانه را فراتر از مدیریت و کنترل سفرها 
در تعطیالت نوروز و در شرایط حساس کرونا 
ضرورت  »امروزه  ایسنا گفت:  به  و  دانست 
استفاده  و  الکترونیکی  سامانه های  ایجاد 
دولت ها  همه  برای  نوین  فناوری های  از 
جهان  پیشرفته  دولت های  و  شده  آشکار 
سال هاست که در این زمینه گام برداشته اند، 
چرا که کاهش هزینه های عمومی، کارایی و 
سیستم های  مدیریت  و  کنترل  اثربخشی 
مفاسد  کاهش  و  امور  شفافیت  نظارتی، 
شدن  الکترونیکی  مزایای  از  بخشی  تنها 

است.« اداری  فرآیندهای 
تاسیسات  تعداد  گذشته  در  او  گفته  به 
رسیدگی  امکان  و  بود  محدود  گردشگری 
به امور آن ها با استفاده از نیروهای موجود 
رشد  با  اخیر  دهه های  در  اما  بود،  فراهم 
صنعت گردشگری و افزایش تصاعدی تعداد 
بسیار  تنوع  و  تعدد  تاسیسات گردشگری، 
رسیدگی  و  نظارت  رصد،  امکان  فعالیت ها، 
در  نیست.  میسر  عماًل  سنتی  صورت  به 
)آژانس(   5۳۰۰ به   نزدیک  حاضر  حال 
دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری دارای 
به  گردشگری  وزارت  که  دارد  وجود  مجوز 
قدر  هر  صنعت،  این  قانونی  متولی  عنوان 
باشد،  داشته  انسانی  نیروی  افزایش  هم 
امور  به  رسیدگی  و  دقیق  پایش  امکان  باز 
در  به ویژه  آن ها،  عملکرد  بر  نظارت  و  دفاتر 
حوزه برگزاری تورها را ندارد. »حدود هشت 
خدمات  دفاتر  مجوز  صدور  که  است  سال 
مسافرتی در بستر سامانه الکترونیک انجام 
می شود، اما اقدام برای راه اندازی سامانه ای 
در  تورهای گردشگری  اطالعات  ثبت  برای 
ذیل همان سامانه از چند سال گذشته آغاز 

شد.«

انگیزه راه اندازی سامانه ثبت تور
اصلی  انگیزه  شده  گفته  که  آن طور 
جلوگیری  تور،  ثبت  سامانه  راه اندازی  از 
حقیقی  اشخاص  غیرقانونی  فعالیت  از 

انواع  ساماندهی  مجوز،  بدون  حقوقی  و 
از  جلوگیری  خارجی،  و  داخلی  تورهای 
در  تسهیل  غیرمجاز،  تورهای  برگزاری 
تعهدات  شفافیت  شکایات،  به  رسیدگی 
برای ارتقای کیفیت خدمات،  ایجاد آمار و 
و  دفاتر  از  حمایت  و  سفر  دقیق  اطالعات 
شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری 
تورهای  )اجرای  ب  بند  مجوز  دارای 

است. مسافرتی( 
چرا که به گفته بیات یکی از مسائل اصلی 
غیرمجاز  تورهای  مشکالت  حوزه،   این 
مجوز  فاقد  و  تابلو  بدون  آژانس های  و 
آن ها  فعالیت  کلیه  رصد  امکان  که  است 
دیگر،  مهم  بحث  و  بود  روبه رو  دشواری  با 
دفتر  و  )مسافر(  گردشگر  بین  قرارداد 
این  طریق  از  که  است  مسافرتی  خدمات 
اختالفات  و  مشکالت  از  بخشی  سامانه 
مربوط به آن حل می شود. »از ابتدای دهه 
۸۰ وزارت گردشگری )سازمان سابق( برای 
فعاالن  همکاری  با  مسافر،  حقوق  حفظ 
صنفی  انجمن های  و   خصوصی  بخش 
دفاتر »قرارداد تیپ تور« تهیه کرده بود که 
شد  آن  اجرای  به  موظف  خصوصی  بخش 
اختیار  در  را  قرارداد  آن  از  نسخه ای  باید  و 
نسبت  تا  می داد  قرار  مسافر  یا  و  گردشگر 
قرارداد  این  باشد.  آگاه  خود  حقوق  به 
سال  در  بود که  نوع  دو  خروجی  حوزه  در 

۱۳۹5 با رویکرد بیشتر حفظ حقوق مردم و 
مسافران مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت، 
آژانس های  می شد که  مشاهده  بعضا  ولی 
این  از  خود  تورهای  فروش  در  مسافرتی 
برخی  حتی  و  نمی کنند  استفاده  قرارداد 
از  اذعان می کردند که اساسًا اطالعی  دفاتر 
وجود چنین قراردادی نداشته اند. معموال ما 
قرارداد تیپ  از  استفاده  زمانی متوجه عدم 
اختالف  آژانس  و  بین مسافر  می شدیم که 
و  می شد  دریافت  شکایتی  یا  شده  حادث 
می شدند،  متضرر  مسافر  یا  دفتر  زمان  آن 
اما اکنون با راه اندازی سامانه ثبت تور، این 
مسأله خود به خود رفع می شود، زیرا قرارداد 

است.« شده  بارگذاری  سامانه  در  تیپ 
سامانه  این  راه اندازی  با  که  کرد  تاکید  او 
و  مسافرتی  خدمات  شرکت های  تمام 
گردشگری ملزم به ثبت تور و اعالم جزئیات 
خارجی  و  داخلی  تورهای  مقاصد  و  مسیر 
و  عواقب  صورت  این  غیر  در  و  هستند 
مسئولیت عدم ثبت تور و هرگونه مشکالت 
با  وهله نخست  در  امر  این  از  ناشی  بعدی 
دفاتر و مجریان تور خواهد بود. البته مردم 
را  این مطالبه  دفاتر  از  باید  نیز  و مسافران 
داشته و تورهایی را که در سامانه ثبت شده 
خریداری کنند. است  رهگیری  دارای کد  و 

در ارتباط با تورهای ورودی بیشتر 
جنبه آمارگیری دارد

تعطیالت  در  سفر  وضعیت  هنوز  هرچند 
ستاد  و  نیست  مشخص  رو  پیش  نوروز 
ملی مقابله با کرونا در این باره نظری نداده 
است اما سامانه ثبت تور برای تمام تورهای 
داخلی، خروجی و ورودی راه اندازی شده و 
رویکرد آن در حوزه ورودی بیشتر آمارگیری 
ساماندهی  سفر،  مقاصد  و  تورها  تعداد  از 
دفاتر  تعلیق  و  تذکرها  به  رسیدگی  تورها، 
خدمات مسافرتی و شکایت های مسافران 
تورهای  با  ارتباط  در  سامانه  این  است. 
ورودی بیشتر جنبه آمارگیری دارد. »تورهای 
داخلی گاهی با برخوردهایی از طرف پلیس 
مواجه می شود که بعضا با ممانعت هایی در 
ادامه اجرای تور همراه است. از سوی دیگر، 
محدودیت هایی از طرف پلیس راهور برای 
اتوبوس ها  استفاده از خودرو گردشگری یا 
در معابر شهری به ویژه در نزدیکی موزه ها 
و استفاده از پارکینگ وجود دارد که با توجه 
راه اندازی  در  پلیس  استقبال و مشارکت  به 
سامانه ثبت تور، همراه داشتن کد رهگیری 
برای  را  مجاز  تورهای  شناسایی  امکان 
برخی  امیدواریم  و  می کند  فراهم  پلیس 
شیوه  این  با  محدودیت ها  و  مشکالت  از 
نظارت  اداره کل  معاون  به گفته  شود.«  حل 

درباره  کشور  گردشگری  خدمات  ارزیابی  و 
توسط  »ساتگ«  سامانه  راه اندازی  علت 
آژانس های  از  درخواست  و  انتظامی  نیروی 
واردکننده تور برای ثبت اطالعات گردشگران 
راه اندازی  وجود  با  سامانه،  آن  در  خارجی 
میراث فرهنگی،  وزارت  در  تور  ثبت  سامانه 
گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: اطالعی 
ظواهر  از  اما  نداریم،  »ساتگ«  سامانه  از 
سامانه  با  موازی  نوعی  به  برمی آید که  امر 
و گردشگری  میراث فرهنگی  وزارت  تور  ثبت 
ابالغ  رسمی  طور  به  که  »سامانه ای  است. 
متبوع  وزارتخانه  نظارت  تحت  و کاماًل  شده 
است، به آدرس https://ta.mcth.ir/ بوده 
که از طریق اعطای وب سرویس به نیروی 
انتظامی، امکان اطالع و رصد برای پلیس نیز 
فراهم است. ما برای راه اندازی سامانه ثبت 
تور چندین جلسه با نیروی انتظامی داشتیم 
بنابراین  هستند،  جریان  در  کامل  آن ها  و 
تمام دفاتر خدمات مسافرتی که در هر حوزه 
فعالیت می کنند، ملزم به ثبت اطالعات خود 
در سامانه ثبت تور هستند تا در سفر دچار 
این  بر  عالوه  نشوند.«  و مشکل  محدودیت 
و  گردشگری  میراث فرهنگی،  وزارت  طرح، 
صنایع دستی هم طرحی درباره سفر هوشمند 
در نوروز و درخواست برای ممنوع نشدن سفر 
باره  این  در  برات  بود که  داده  ارایه  تور،  با 
گفت: »این طرح بسیار طرح خوب و قابل 
دفاع است و با توجه به ظرفیت سامانه های 
ملی  ستاد  تایید  صورت  در  سادرا،  و  جانا 
ایمن  سفرهای  می توانیم  کرونا،  مدیریت 
مقاصد  در  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
گردشگری را تضمین کنیم. لذا دفاتر خدمات 
کد  تور  ثبت  سامانه  طریق  از  مسافرتی که 
رهگیری دریافت کنند، ان شا هللا در سفرهای 
نوروزی با مشکل روبه رو نمی شود؛ چرا که کد 
رهگیری آن ها که به صورت QR-code  در 
روی شیشه  یا  و  است  تور  راهنمای  اختیار 
امکان  شده،  نصب  نقلیه گردشگران  وسیله 
برای عوامل ستاد کرونا و پلیس  شناسایی 
را آسان می کند. »مزیت دیگر ثبت اطالعات 
تورها این است که مردم کمتر سراغ تورهای 
غیرمجاز بروند. مردم باید بدانند که خدمات 
گردشگری را صرفًا از دفاتر خدمات مسافرتی 
مجاز و تورهای دارای کد رهگیری خریداری 
کنند.  بدیهی است چنان چه بی توجه به این 
موضوع، فردی در تورهای بدون کد رهگیری 
هر  یا  حادثه  سانحه،  دچار  مجوز،  بدون  و 
نخست  وهله  در  شود،  دیگری  مشکل  نوع 
مردم  از  لذا  است.  فرد  خود  با  مسئولیت 
این  به  که  می خواهیم  عزیز  هم میهنان  و 

توجه کنند.« موضوع 

نواز  دوتار  محمدپرست،  عثمان  استاد 
به  و  شد  مرخص  بیمارستان  از  خراسانی 

بازگشت. خواف 
نواز  دوتار  پیشکسوت  داماد  و  برادرزاده 
ایسنا گفت:  به  خبر  این  اعالم  با  خراسان 
بهبود  محمدپرست  عثمان  استاد  »وضعیت 
می برند.  سر  به  در سالمتی  ایشان  و  یافته 
هفته  یکشنبه  محمدپرست  عثمان  استاد 
به  معده  خون ریزی  دلیل  به  گذشته 
بیمارستان ۲۲ بهمن خواف مراجعه کردند و 
در  آندوسکوپی  نبودن دستگاه  دارا  دلیل  به 
خواف ایشان به مشهد اعزام شدند تا علت 

شویم.« متوجه  را  معده  خون ریزی 
امام  بیمارستان  »در  داد:  ادامه  پونه  علی 
درمان  و  معاینه  کارهای  مشهد  رضا)ع( 
پس  و  گرفت  صورت  محمدپرست  استاد 
شد،  انجام  اندوسکوپی  مرتبه  دو  این که  از 
نیست  خاصی  مشکل  که  گفتند  دکترها 
مرخص  بیمارستان  از  می توانند  استاد  و 

» ند. شو
برادرزاده و داماد استاد عثمان محمدپرست 
مدتی  در  »متاسفانه  کرد:  عنوان  همچنین 
که استاد عثمان محمدپرست در بیمارستان 
فوت  شایعه  افراد  برخی  بودند،  بستری 
ناراحتی  باعث  که  کردند  مطرح  را  ایشان 
رابطه تکذیبیه صادر کردیم.« این  شد و در 
نواز  دوتار  پیشکسوت  محمدپرست،  عثمان 
خراسان  مقامی  موسیقی  ستون  تنها  و 

ستون  جراحی  عمل  از  پس  که  بزرگ 
چرخ دار  صندلی  از  استفاده  با  فقرات 
حرکت می کرد، به دلیل خون ریزی معده به 
پس  و  بود  مراجعه کرده  خواف  بیمارستان 
بیمارستان  به مشهد، چهار شب در  اعزام  از 
پس  که  بود  بستری  مشهد  رضا)ع(  امام 
آزمایشات صورت گرفته، صبح  و  بهبودی  از 

بازگشت. خواف  به  دیروز 
در   ۱۳۰7 زاده  که  را  محمدپرست  عثمان 
هم  خوافی«  »عثمان  نام  به  است،  خواف 
می شناسند. او از زمانی که کودکی خرد بود 
بدون داشتن استاد با ساز آشنا شد و اکنون 
نخستین  و  خراسان  نوازی  دوتار  بزرگان  از 

اجرا کرده.  را  »نوایی«  است که  خنیاگرانی 
از  نوایی«  »مقام  سال ها  این  در  چنان که 
آثار  مطرح ترین  از  اصفهانی  طبیب  اشعار 
دکترای  که  خوافی  عثمان  است.  بوده  او 
افتخاری در این هنر دارد، درباره منشا دوتار 
نوازی می گوید: »خاستگاه “دوتار” سه شهر 
بیشتر  تربت جام است که  و  تایباد  خواف، 
و  می پردازند  محلی  و  فارسی  آهنگ های 
بعد از آن هم در قوچان، شیروان و بجنورد 
با آن آهنگ های کردی  دوتار رایج است که 
و ترکی می زدند، از آنجا هم به ترکمن ها در 
آهنگ های  دوتار  با  رسید که  گنبد کاووس 

می نواختند.« ترکمنی 

با نزدیک شدن تعطیالت نوروز، سامانه »ثبت تور« راه اندازی شد

برقراریسفرهاهمراهباموجکرونا
انگیزه اصلی راه اندازی سامانه ثبت تور، جلوگیری از فعالیت غیرقانونی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوز، 
ساماندهی انواع تورهای داخلی و خارجی، جلوگیری از برگزاری تورهای غیرمجاز عنوان شده است

 عثمان محمدپرست از بیمارستان مرخص شد

4 هزار بنای تاریخی با 
مشارکت مردم مرمت شد

به  اشاره  با  کشور  میراث فرهنگی  معاون 
جایگاه همکاری عمومی در حفظ و مرمت 
سال  چند  طول  »در  تاریخی، گفت:  ابنیه 
مرمت  مردم  مشارکت  با  اثر  هزار   ۴ اخیر 

است.« شده 
آمار  این  بیان  با  طالبیان  محمدحسن 
برخی  در  موارد،  این  بر  »عالوه  اعالم کرد: 
جهانی  ثبت  از  بعد  یزد  جمله  از  شهرها  از 
مردم  توسط  اکثرا  اثر،  هزار  حدود  االن  تا 
مرمت شده است، چرا که صاحبان ارزش ها، 
مردم هستند. در حوزه موزه ها طی چند سال 
ایجاد  خصوصی  موزه   ۱5۰ بر  بالغ   گذشته 
گرفتار  همه  که  گذشته  سال  جز  به  شد، 
بودند، اقبال و تنوع بخش خصوصی نسبت 

است.« بی نظیر  موزه ها  به 
پرونده  ماه گذشته  »در  افزود:  ادامه  در  او 
فرستادیم،  جهانی  ثبت  برای  را  زنجیره ای 
استان در آن شریک  56 کاروانسرا که ۲۴ 
این که  ضمن  شدند.  معرفی  هستند، 
پرونده های زنجیره ای باز هستند و می توان 
هر سال ۲5 درصد به محتویات آن اضافه 
کرد. چرا که اگر شما یک اثر از یک استان 
درصد   5۰ دهید،  قرار  فهرست جهانی  در  را 
به گردشگر جهانی اضافه می شود. به جزء 
بالغ  بر  ما  است،  مهمی  مبحث  موزه ها که 
۱۴6 پایگاه داریم که کار چندرشته ای انجام 
و  معرفی  پژوهش،  شامل  که  می دهند 

می شوند.« حفاظت 

مجوز بوم گردی مشروط به 
گذراندن دوره آموزشی شد

اقامتگاه های  حرفه ای  جامعه  رئیس  نایب 
بوم گردی کشور با بیان این که تمدید مجوز 
فعالیت بوم گردی ها منوط بر گذراندن دوره 
آموزشی ویژه مدیران این واحدهای اقامتی 
کارگاه های  دوره  »نخستین  گفت:  است، 
آموزش آنالین این دوره ها از ۲۰ اسفندماه 
۱۳۹۹ آغاز می شود.« اکبر رضوانیان با اعالم 
آموزشی  دوره های  درباره  ایرنا  به  خبر  این 
بوم گردی، گفت:  اقامتگاه های  ویژه مدیران 
دوره  یک  گردشگری  تاسیسات  »همه 
آموزشی دارند و موضوع آموزش تخصصی 
اقامتگاه های  مدیران  توانمندسازی  و 
بوم گردی حلقه مفقوده ای بود که از مدت ها 
قبل میان متخصصان این حوزه، شناسایی 
بیشتر  هم  کرونا  شیوع  البته  بود؛  شده 
باعث تاخیر در جمع آوری منابع آموزشی و 
تدوین طرح آموزشی تخصصی شد، و چون 
امکان برگزاری دوره به صورت حضوری هم 
فراهم نیست و این که الزام اجرای آن بسیار 
محسوس است، بر روی شیوه های برگزاری 
غیرحضوری و آنالین کار کردیم.« رضوانیان 
آموزشی  اعالم کرد که کارگاه های  همچنین 
در  بوم گردی  اقامتگاه های  مدیران  آنالین 

است.  برنامه ریزی شده  دوره  پنج 

شهرها و روستاهای 
صنایع دستی مقصد 
»گردشگری هنری« 

می شوند
معاون صنایع دستی و هنرهای  سنتی کشور 
ملی  روستای  و  شهر   5۲ ثبت  به  اشاره  با 
روستای   ۳ و  شهر   ۱۱ ثبت  و  صنایع دستی 
جهانی  شورای  در  کشور  صنایع دستی 
گردشگری  »نمایشگاه  گفت:  صنایع دستی، 
و صنایع دستی فرصت مناسبی برای معرفی 
شهر و روستاهای صنایع دستی ملی و جهانی 
برندهای  عنوان  به  اکنون  مناطق  این  است، 
صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور هستند 
باید به گردشگران بیشتر معرفی شناخته  و 
شوند. تالش می کنیم این مناطق را به عنوان 
مقصد و هدف گردشگران داخلی و خارجی 
به  اشاره  با  محمودیان  پویا  معرفی کنیم.« 
سوی  به  هدفمند  تورهای  طراحی  ضرورت 
بیان کرد:  شهرها و روستاهای صنایع دستی 
این  در  تورگردانان  و  برنامه ریزان گردشگری 
زمینه می توانند بر طراحی و اجرای تورهایی 
با مفهوم گردشگری هنری تمرکز کنند، سفرها 
را به گونه ای برنامه ریزی کنند که گردشگران 
َتوبافی  کارگاه های  از  خارجی،  و  داخلی 
در  خراشاد  جهانی  روستای  در  )حوله بافی( 
استان خراسان جنوبی بازدید کنند و یا با سفر 
از  کلپورگان -روستای  سیستان وبلوچستان 
جهانی  روستای  اولین  و  سفال  جهانی 
صنایع دستی- بازدید کنند و از نزدیک ببینند 
زنان و مردان و هنرمندان در کارگاه های تولیدی 
چگونه این محصوالت بی نظیر و منحصربه فرد 
این  مستقیم  به صورت  و  می کنند  تولید  را 
محصوالت را از تولیدکننده به عنوان سوغات 
و رهاورد سفر خریداری کنند و این مناطق باید 
به عنوان مسیر و مقصد »گردشگری هنری« 
معرفی  شوند. و خارجی  داخلی  به گردشگران 

اگرچه هنوز وضعیت سفر 
در تعطیالت نوروز پیش رو 
مشخص نیست و ستاد ملی 
مقابله با کرونا در این باره نظری 
نداده است اما سامانه ثبت 
تور برای تمام تورهای داخلی، 
خروجی و ورودی راه اندازی 
شده و رویکرد آن در حوزه 
ورودی بیشتر آمارگیری از تعداد 
تورها و مقاصد سفر، ساماندهی 
تورها، رسیدگی به تذکرها و 
تعلیق دفاتر خدمات مسافرتی 
و شکایت های مسافران است

| پیام ما| در حدود سه هفته مانده به تعطیالت نوروز، مقامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می گویند ستاد ملی کرونا 
را برای انجام سفرهای نوروزی در قالب تورهای مسافرتی و با رزرو مراکز اقامتی دارای مجوز متقاعد کرده اند و در نتیجه سامانه »ثبت 
تور« راه اندازی شده است. از سوی دیگر در حالی که وزیر و معاونان وزارت بهداشت، بر رعایت پروتکل ها و اجتناب از تجمع و سفرهای 
غیر ضروری، تاکید و اصرار دارند، مشخص نیست که ستاد ملی مقابله با کرونا، بر چه اساسی تصمیم گرفته مسافرت با وسایل نقلیه عمومی 

را بالمانع بداند و فقط اصرار بر ممنوعیت تردد با خودروهای شخصی دارد.

چهره ماندگار

شهر استخر از نخستین 
محوطه های تاریخی 
ثبتی کشور بوده و به 
لحاظ ارزش های منحصر 
به فردی که دارد به لحاظ 
مستندنگاری، ساماندهی 
و حفاظت، در اولویت های 
پایگاه جهانی تخت جمشید 
است

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید با اشاره به 
آغاز کار پروژه مرمتی و حفاظتی در محوطه 
کرد  امیدواری  ابراز  استخر،  شهر  تاریخی 
که این محوطه نیز در آینده به یک پایگاه 

پژوهشی و حفاظتی دائمی تبدیل شود.
آغاز پروژه  از تجهیز کارگاه و  حمید فدایی 
و  داد  خبر  استخر  شهر  حفاظتی  مرمتی 
گفت: »شهر استخر از نخستین محوطه های 
لحاظ  به  و  بوده  کشور  ثبتی  تاریخی 
ارزش های منحصر به فردی که دارد به لحاظ 
در  حفاظت،  و  ساماندهی  مستندنگاری، 

است.« پایگاه  این  اولویت های 
با بیان این که محوطه شهر استخر  فدایی 
حدود 6۰ هکتار مساحت دارد و سال ۱۳۱۰ 
در فهرست آثار ملی ثبت شده است، گفت: 
»این محوطه به دلیل ارائه شواهدی از دوره 
هخامنشی و رویدادهای پس از آن به ویژه 
در دوره ساسانی تا دوران اسالمی از مهم ترین 
شهرها و محوطه های تاریخی استان فارس 

و ایران است.«
او در ادامه عنوان کرد: »موضوع مستندنگاری، 
ساماندهی و انجام حفاظت های اضطراری از 
برنامه هایی بوده که طی چند ساله گذشته 
بدان توجه شده است، که  این محوطه  در 
مستندنگاری  به  می توان  آن  جزییات  از 
آثار شاخص محوطه، بهسازی مسیر قبلی 
دسترسی به آثار محوطه و ایجاد و اضافه 
کردن مسیری جدید برای دسترسی به آثار 

کاوش شده در بخش شرقی محوطه و ایجاد 
کارگاه مرمت بر روی بلندترین جرز سنگی 

موجود در محوطه اشاره کرد.«
افزود:  تخت جمشید  جهانی  پایگاه  مدیر 
»همچنین انجام تعمیرات اساسی در اتاقک 
نگهبانی محوطه به منظور ایجاد دید مطلوب تر 
حفاظتی توسط پرسنل یگان به آثار محوطه، 
از دیگر اقدامات اصولی انجام شده محسوب 
کارشناسان  دائمی  حضور  برای  می شود. 
حفاظت و مرمت در این محوطه تاریخی، 
در ماه های گذشته نسبت به انجام تعمیرات 
مرکز  مجدد  راه اندازی  و  تجهیز  و  اصولی 
مطالعاتی محوطه، اقدام شده و با تکمیل 
آن، طی چند هفته گذشته گروهی مجرب از 
کارشناسان حفاظت و مرمت در این محوطه 
مستقر شده اند و هم اکنون عملیات حفاظت 
با  محوطه  سنگی  آثار  اضطراری  مرمت  و 
تمرکز بر تنها جرز سنگی بلند در محوطه آغاز 

است.« شده 
فدایی از توسعه پروژه نورپردازی و تکمیل 
سیستم حفاظت الکترونیک محوطه خبر داد 
با تکمیل زیرساخت های مورد نیاز،  و گفت 
در تالش هستیم که محوطه شهر استخر 
همچون محوطه نقش رستم به یک پایگاه 
شود،  تبدیل  دائمی  حفاظتی  و  پژوهشی 
چرا که همیشه کمبود زیرساخت ها، از دالیل 
مقطعی بودن فعالیت های کارشناسی در این 

محوطه بوده است.

تالش برای تبدیل محوطه »استخر« به یک پایگاه پژوهشی
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کارشناسان می گویند آبگیری سد ژاوه می تواند تهدیدات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی برای کردستان درپی داشته باشد

سدژاوه،تکرارتجربهگتوند
 رئیس شورای سیاست گذاری آب و خاک کمیسیون آب و کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج: ما مخالف توسعه نیستیم، 

می گوییم آالینده ها را حذف کنید بعد سد را آبگیری کنید تا فاجعه محیط زیستی رخ ندهد

نه توجیه فنی برای آبگیری سد 
در شرایط فعلی وجود دارد و نه 
توجیه عقالنی و منطقی، وقتی 
هنوز سیستم آماده نیست چرا 
این عجله را دارند؟ چه اصراری 

دارند که سد آبگیری شود در 
حالی که سه سال بعد سامانه 

انتقال آب آماده می شود؟ 
این در صورتی است که تمام 
اعتبارات تخصیص پیدا کند. 
بعضی در پاسخ این سواالت 
می گویند با این کار دولت را 
متعهد می کنیم که کارها را 
به سرانجام برساند، اما ما 

می دانیم که دولت با این روش 
متعهد نمی شود

| روزنامه نگار |

| فرزانه قبادی |

| کارشناس منابع آب |

| زانیار ضمیران |

خودپاالیی رودخانه زمانی اتفاق 
می افتد که آالینده ها به صورت 

مقطعی وارد رودخانه شوند، 
نه به طور مستمر. خودپاالیی 
زمانی می تواند مسئله را حل 

کند که به رودخانه فرصت 
بدهیم تا در مسیر حرکت خود 

را پاالیش کند، اما وقتی به 
طور مستمر فاضالب از مبادی 
مختلف وارد می شود، رودخانه 

قدرت خودپاالیی را ندارد

|  رئیس شورای سیاست گذاری 
منابع آب و خاک، کمیسیون آب و 

کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج |

  | سيد مختار هاشمی |
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آبگیری سد ژاوه 
در شرایط فعلی هوا 
را از مردم می گیرد 

آالینده هایی که در آب دو سرشاخه منتهی به 
سد ژاوه )گاوه رود و قشالق( وجود دارد شامل 
پساب مراکز پرورش ماهی و فاضالب روستایی 
بدون رفع  ژاوه  آبگیری سد  و صنعتی است. 
بخش های  در  متعددی  اثرات  آالینده ها  این 
مختلف به دنبال خواهد داشت. از جمله این که 
جلبک  رشد  باعث  مخزن  در  فسفر  افزایش 
شده و این پدیده باعث تغذیه گرا شدن مخزن 
می شود. در نتیجه در اثر تجمع و مرگ و میر 
این جلبک ها -که رشد باالیی دارند- بوی تعفن 
شدیدی منطقه را فراخواهد گرفت. این فرایند 
به مرور باعث از بین رفتن اکسیژن در مخزن 
سد می شود. مواد آلی که وارد مخزن شده اند در 
شرایط بی هوازی که قرار می گیرند و گازهایی 
مثل متان و H۲S متصاعد می کنند. اثرات این 
گازها تمام روستاهای پیرامون این منطقه را 
تحت تاثیر قرار می دهند.باید توجه داشت که 
این منطقه در مسیر کریدور هوایی شهر سنندج 
قرار دارد. سنندج بین کوه ها محاصره شده و 
این مسیر تنها مسیر تنفس شهر سنندج است 
که تبادل هوای داخل شهر با بیرون را امکانپذیر 
می کند، گازهای متصاعد شده از مخزن سد از 
این مسیر وارد شهر سنندج می شود و عالوه 
بر روستاهای اطراف، شهر سنندج را هم درگیر 
آلودگی می کنند. با آبگیری غیراصولی سد ژاوه 
عالوه بر آلودگی آب و خاک، آلودگی هوا هم 

گریبان مردم منطقه را خواهد گرفت.
میزان آلودگی آبی که در این سد ذخیره می شود، 
به دلیل فعل و انفعاالتی که در مخزن صورت 
می گیرد، به مراتب بیشتر از آب رودخانه های 
جاری خواهد بود. با باز شدن دریچه های سد 
تاثیرات این آالیندگی در پایین دست سد ژاوه 
بسیار بیشتر از زمانی خواهد بود که فاضالب به 
صورت مستمر در رودخانه جاری است. از طرفی 
آب این سد قرار نیست در محدوده مخزن سد 
منتقل  دیگری  نقطه  به  بلکه  شود،  مصرف 
نقطه ای  آالیندگی  بر  عالوه  بنابراین  می شود. 
در منطقه ژاوه و پایین دست، این آلودگی به 
دشت قروه و دهگالن منتقل می شود و منابع 
آبی و خاکی آن منطقه را هم آلوده می کند. ما 
با آبگیری سد ژاوه به کلی مخالف نیستیم، بلکه 
معتقدیم پیش از آبگیری باید آالینده ها را از 
بین برد. منابع آلودگی آب رودخانه ها مشخص 
و  پراکنده  تصفیه خانه های  با  می توان  است، 
تجمیع فاضالب روستاهای مسیر رودخانه و یا 
ساخت تصفیه خانه برای کشتارگاه های صنعتی 
در مسیر، بار آالینده ها در تصفیه خانه سنندج 
کاهش پیدا می کند و شاید در این شرایط بتوان 
به کاهش آالینده ها در آب ورودی به سد امیدوار 
بود، اما وقتی آب همراه با آالینده های موجود، به 
مخزن برسد و فاضالب در آن تجمع پیدا کند، 

دیگر نمی توان کاری انجام داد. 

پرداخت حق بیمه 
اجباری حوادث طبیعی 

با قبض برق 
آینده  سال  از  مرکزی گفت:  بیمه  رئیس کل 
۳۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش بیمه 
در  و  می گیرند  قرار  طبیعی  حوادث  اجباری 
بیمه  می تواند  تجاری  واحدهای  بعد،  مرحله 
حوادث طبیعی شوند. به گزارش ایلنا غالمرضا 
سلیمانی با اشاره به بیمه اجباری حوادث طبیعی 
برای واحدهای مسکونی اظهار داشت: اساسنامه 
صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تصویب 
شده و از سال آینده این بیمه به صورت اجباری 
برای واحدهای مسکونی به اجرا می رسد. از سال 
آینده ۳۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش 
بیمه حوادث طبیعی قرار می گیرند و 5۰ حق 
بیمه آن توسط مالکان واحدهای مسکونی و 5۰ 

درصد آن توسط دولت پرداخت می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: با توجه به باال 
بودن وقوع حوادث طبیعی در کشورمان ایجاد 
صندوق بیمه حوادث الزامی است و در مرحله 
اول ۳۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش 
این بیمه هستند که پرداخت حق بیمه از سوی 
مالکان اجباری است و حق بیمه بر روی قبض 
برق هر واحد مسکونی محاسبه می شود و این 
مبلغ را اداره برق دریافت می کند. سلیمانی در 
مسکونی  واحد های  فقط  آیا  این که  خصوص 
تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند، گفت: در 
این مرحله پوشش واحدهای مسکونی در قانون 
پیش بینی شده و اما از سال های آینده واحدهای  
تجاری هم می توانند تحت پوشش بیمه حوادث 

قرار بگیرند.

مهمترین منابع آالینده مخزن سد ژاوه )آب و نیرو، 1399(

نام منبع آالیندهردیف
سهم بار ورودی 

به مخزن
متولی

پساب تصفیه  خانه فاضالب شهر سنندج1
آب – نیرو۴5 درصد 

شیرابه محل دفن پسماند شهر سنندج

۳۴ درصدگاوه رود )تخطی از استاندارد آب سطحی(2

 دستگاه های استانی اعم از آب منطقه ای
 کردستان، اداره کل جهاد کشاورزی، آب
 و فاضالب روستایی، اداره کل حفاظت

محیط زیست استان کردستان

3
آالینده های ورودی از فاضالب های روستایی )گزنه،حسن آباد، 

درویشان و...(
۱5 درصد  

 آب و فاضالب استان کردستان/ آب و فاضالب
روستایی

4
نقاط منفصل شهری و کارخانجات و کارگاه های صنعتی)کشتارگاه دام و 

طیور، قالی شویی ها، کارواش،پرورش ماهی و...(
۴ درصد 

 آب و فاضالب استان کردستان- شهرداری –
سازمان صمت

اداره کل جهاد کشاورزی۲ درصد بارهای غیر نقطه ای)زهکشی اراضی کشاورزی و...(5

محل  در  و  سیروان  رودخانه  روی  ژاوه  سد 
 تالقی دو شاخه گاوه رود و قشالق احداث شده 
است. از جمله اهداف احداث آن انتقال آب به 
شرق استان کردستان )دشت دهگالن و سد 
سورال( است. هدفی که حاال تبدیل به اتفاقی 
به  این سد  انتقال آب  خطرناک شده است، 
شرق کردستان، در شرایط موجود و بدون رفع 
که  رودخانه هایی  آب  در  موجود  آالینده های 
سد را تغذیه می کنند، در حقیقت حکم انتقال 
را  دارد که آب و خاک منطقه  را  آالینده هایی 
پیش  سال  دوازده  می دهد.  قرار  تاثیر  تحت 
وقتی مطالعات مربوط به سد مخزنی ژاوه در 
کردستان آغاز شد، کارشناسان و فعاالن محیط 
آب  در  موجود  آلودگی های  به  نسبت  زیست 
پاسخ  نگرانی کردند.  ابراز  قشالق  و  گاوه رود 
وضعیت  درباره  انتقادات  به  پروژه  مجریان 
ارتقا  که  بود  این  رودخانه ها  آب  آلودگی 
ظرفیت تصفیه خانه آب سنندج، مشکل را حل 
می کند. اما علیرغم تمام وعده ها هنوز ظرفیت 
نکرده است و  پیدا  افزایش  این تصفیه خانه، 
در همین شرایط وزارت نیرو اصرار بر آبگیری 
به زعم اساتید دانشگاه  اقدامی که  سد دارد. 
و کارشناسان یک فاجعه محیط زیستی را در 

زد. کردستان رقم خواهد 

آبگیری سد در شرایط فعلی 
توجیه فنی و منطقی ندارد

انستیتو  پژوهشگر  هاشمی،  مختار  سید 
پژوهش نیوکاسل انگلستان و رئیس شورای 
سیاست گذاری منابع آب و خاک، کمیسیون 
در  سنندج  بازرگانی  اتاق  کشاورزی  و  آب 
رابطه با تبعات آبگیری این سد به »پیام ما« 
نیستیم،  سد  آبگیری  مخالف  »ما  می گوید: 
مخالفت ما با آبگیری در شرایط موجود است. 
نمی خواهیم یک فاجعه محیط زیستی اتفاق 
بیفتد. می گوییم آالینده ها را حذف کنید بعد 
سابقه  درباره  هاشمی  آبگیری کنید.«  را  سد 
ژاوه  سد  جانمایی  زمان  در  آالینده ها  وجود 
می گوید: »در زمان جانمایی هم این مشکل 
پایان  تا  که  شد  عنوان  اما  داشت،  وجود 
در  اما  می کنیم.  رفع  را  مشکل  سد،  ساخت 
شرایط فعلی تصفیه خانه آب سنندج ظرفیت 
کافی برای تصفیه آالینده های موجود را ندارد. 
با  می گوییم  که  ما  پاسخ  در  حاال  طرفی  از 

بحث  شود،  آبگیری  سد  نباید  شرایط  این 
صورتی که  در  می کنند.  مطرح  را  خودپاالیی 
می افتد که  اتفاق  زمانی  رودخانه  خودپاالیی 
رودخانه  وارد  مقطعی  صورت  به  آالینده ها 
زمانی  خودپاالیی  مستمر.  طور  به  نه  شوند، 
رودخانه  به  که  کند  حل  را  مسئله  می تواند 
را  خود  حرکت  مسیر  در  تا  دهیم  فرصت 
پاالیش کند، اما وقتی به طور مستمر فاضالب 
رودخانه  می شود،  وارد  مختلف  مبادی  از 
قدرت خودپاالیی را ندارد« مختار هاشمی در 
راه محقق  خصوص دالیل و موانع موجود در 
از  پروژه  »مجریان  می گوید:  امر  این  نشده 
ابتدا از وجود آالینده ها باخبر بودند اما عنوان 
حل  را  مشکل  این  باید  استان  می کردند که 
را  مسئله  این  هم  استانی  مسئوالن  اما  کند، 
حل نکردند. تنها پاسخی که برای دالیل محقق 
این  می شنویم  مسئوالن  از  امر  این  نشدن 
است که اعتبارات کافی وجود ندارد، تکنولوژی 
الزم را نداریم و تحریم هستیم و از این قبیل 
علت  نمی دانیم  دقیق  طور  به  ما  اظهارات، 

چیست« امر  این  نشدن  محقق 
با وجود این که تحقق وعده های مسئوالن برای 
به تعویق  آبگیری سد سال هاست  رفع موانع 
افتاده و همچنان شرایط مناسب برای آبگیری 
نیرو مصرانه  ندارد، مسئوالن وزارت  آن وجود 
برداشت  و  هستند  ژاوه  سد  آبگیری  پی  در 
سر  از  اصرار  این  است که  این  منطقه  مردم 
آن است که تا پایان کار دولت این پروژه به 
ماه  قیمتی؟ چند  به چه  اما  برسد،  سرانجام 
نمانده است،  باقی  پایان کار دولت  به  بیشتر 
کسی نمی داند وزرا و مسئوالن دولتی تا چند 
اما  داشت،  خواهند  مسئولیتی  چه  دیگر  ماه 
منطقه  این  در  سال هاست  کردستان  مردم 
زندگی می کنند و بعد از این هم ساکن همین 
شتاب زدگی  این  تبعات  بود.  خواهند  منطقه 
و لجاجت گریبان گیر آن ها و نسل های آینده 
محل  منطقه  در  توسعه  با  آن ها  بود.  خواهد 
زندگی شان مخالف نیستند، بلکه با اقدامی که 
نگاهی بلندمدت ندارد و دالیل دیگری در پس 

آن است، مخالف هستند. انجام 
کیفی  و  کمی  ارتقا  درباره  هاشمی 
تصفیه خانه ای که قرار بود مشکل آلودگی آب 
این  »ساخت  می گوید:  حل کند،  را  رودخانه 

انجام است،  تصفیه خانه سال هاست در حال 
هنوز  و  شده  شروع  آن  ساخت   75 سال  از 
شده  اعالم  هم  حاال  است.  نرسیده  اتمام  به 
تا خرداد ماه به اتمام خواهد رسید. اما نکته 
امر  این  اینجاست که حتی در صورت تحقق 
از  حجم  این  نمی تواند  تصفیه خانه  این  هم 
و  تصفیه کند  را  ورودی  فاضالب  و  روان آب 

داشت.« خواهد  بای پس  باالیی  حجم 
نیوکاسل  پژوهش  انستیتو  پژوهشگر 
سد  آبگیری  در  تعجیل  درباره  انگلستان 
سد  آبگیری  برای  فنی  توجیه  »نه  می گوید: 
در شرایط فعلی وجود دارد و نه توجیه عقالنی 
نیست  آماده  سیستم  هنوز  وقتی  منطقی،  و 
دارند  اصراری  چه  دارند؟  را  عجله  این  چرا 
سال  سه  حالی که  در  شود  آبگیری  سد  که 
بعد سامانه انتقال آب آماده می شود؟ این در 
صورتی است که تمام اعتبارات تخصیص پیدا 
کند. بعضی در پاسخ این سواالت می گویند با 
این کار دولت را متعهد می کنیم که کارها را به 
سرانجام برساند، اما ما می دانیم که دولت با 
این روش متعهد نمی شود. تا چند ماه دیگر 
خواهد  و  آمد،  خواهد  سرکار  جدیدی  دولت 
در  و  داده  انجام  را  این کار  قبل  دولت  گفت 
زمینه تبعات این اتفاق جوابگو نخواهند بود.« 
رسیدن  برای  تخمینی  زمان  درباره  هاشمی 
 « می گوید:  آبگیری،  مناسب  شرایط  به  سد 
اگر مشکلی پیش نیاید و همه کارها به موقع 
انجام شود، شاید بتوان گفت در دی ماه سال 
ژاوه  سد  آبگیری  برای  مطلوب  شرایط   ۱۴۰۰
آن قدر  اینجاست که  مسئله  اما  شود.  فراهم 
اگر و اما در کار وجود دارد که به نظر می رسد 
حتی تا دی ماه سال آینده هم شرایط مطلوب 
اما  همین  با  استان  این  در  نمی شود.  فراهم 
و اگرها ۱5 سال است که روی هفت کیلومتر 
کانالی که برای انتقال آب شرب سنندج ایجاد 
کرده اند پوشیده نشده، کانال هنوز روباز است«
است  معتقد  دانشگاه کردستان  مدعو  استاد 
تبعات آبگیری سد تنها محدود به حوزه محیط 
زیست و اقتصاد نیست، بلکه تبعات و اثرات 
بسیار اجتماعی هم به دنبال خواهد داشت. از 
جمله این که چند ماه پیش ارزیابان یونسکو 
تا پرونده ثبت جهانی این  به هورامان آمدند 
منطقه را بررسی کنند و حاال سوال اینجاست 

که با انباشت آب آلوده به فاضالب شهری و 
منطقه  تعفنی که  بوی  و  روستایی  و  صنعتی 
به  امیدی  می توان  آیا  گرفت،  فراخواهد  را 
هاشمی  داشت؟  هورامان  گردشگری  رونق 
آبگیری سد می گوید:  اجتماعی  اثرات  درباره 
دارد  وجود  فلزات سنگین  آالینده ها  این  »در 
تاثیر  رویش گیاهان  بر  آب  در  بودنشان  که 
دارد و در مواد غذایی و محصوالت کشاورزی 
رسوب می کند و در نهایت زنجیره غذایی را به 
را  این خاک منطقه  بر  خطر می اندازد. عالوه 
هم آلوده می کند. استفاده از آب این سد در 
بخش کشاورزی برای سالمت مردم تهدیدی 
آب  از  تعفنی که  بوی  طرفی  از  است.  جدی 
موجود در مخزن سد می شود، بر گردشگری 
منطقه اثر خواهد گذاشت و مهم تر از آن مردم 
منطقه  این  در  نمی توانند  دیگر  هم  روستا 
بخش  در  اجتماعی  سرمایه  کنند.  زندگی 
کشاورزی آسیب می بیند. چرا که بعد از چند 
سال اگر آب فاضالب مزارع منطقه را آبیاری 
خریداری  را  کند، کسی محصوالت کشاورزان 
نمی کند. عالوه بر خسارات در زمینه محصول، 
می کند.  پیدا  زمین کشاورزی کاهش  قیمت 
سد  این  آبگیری  از  مدت  بلند  در  کشاورزان 
را  باالیی  اقتصادی  خسارت  شرایط،  این  با 

می شوند.« متحمل 

آبگیری سد در شرایط کنونی به معنی 
ذخیره فاضالب است

در  شده  انجام  بررسی های  و  مطالعات 
مهم ترین  می دهد  نشان  کردستان  دانشگاه 
آالینده های  ژاوه کنترل  سد  آبگیری  مشکل 
گزارشی که  در  است.  مخزن  این  به  ورودی 
منتشر  نتایج مطالعات خود  از  دانشگاه  این 
ارتقای  فرض  با  »حتی  است:  آمده  کرده، 
بخش  سنندج  شهر  فاضالب  تصفیه خانه 
رودخانه  در  آالینده ها  و  پساب ها  از  عمده ای 
عظیمی  حجم  این رو  از  می شوند،  جاری 
نیترات،  و  فسفر  ترکیبات  و  آالینده  مواد  از 
پس از آبگیری وارد مخزن سد ژاوه می شوند 
این  مرده  در حجم  مواد  این  از  بخشی  که  
سد انباشته می شود. به عبارت دیگر عالوه بر 
پتانسیل باالی تغذیه گرایی مخزن، قرارگیری 
بخشی از مواد آلی در فاز سپتیک و بی هوازی 
موجبات تخمیر توسط باکتری های بی هوازی 

با متصاعد شدن گازهای حاصل  می شود که 
از آن، با توجه به قرارگیری مخزن در مسیر 
تنفس شهر سنندج، بیم آن می رود که گازهای 
مذکور عالوه بر بوی بد ناشی از آن، به صورت 
روستاهای  و  سنندج  شهر  سطح  در  مستمر 
جاذبه های گردشگری  از  همگی  -که  مجاور 
منطقه هستند- منتشر شود. چنین سناریویی 
به عنوان یک بحران محیط زیستی در آینده 
این  در  سکونت  امکان  که  می شود  تلقی 

می کند.  مختل  را  محدوده 
بنابراین آبگیری سد در شرایط کنونی به معنی 
نمی تواند  تنها  نه  و  است  فاضالب  ذخیره 
هزینه های ساخت سد ژاوه و بال استفاده بودن 
آن را توجیه کند بلکه به خلق بحران بزرگتری 
خواهد انجامید. حتی اگر برای مدت کوتاهی 
پاکسازی  شود،  ذخیره  آلوده ای  آب  چنین 
مخزن ماه ها و سال ها به طول خواهد انجامید 
و یا شاید مثل سد گتوند هرگز امکان تخلیه 
کامل آن فراهم نشود و اگر عزمی برای حل 
مشکل آلودگی وجود دارد باید قبل از آبگیری 

سد عملیاتی شود«

مماشات در مقابل  

یک فاجعه محیط زیستی 
سکوت مسئوالن استان و نمایندگان مجلس 
هم در این رابطه جای تامل دارد، کسانی که در 
در زمان کاندیداتوری مجلس،  نطق های خود 
حل  و  پروژه  این  از  بهره برداری  به  را  مردم 
مقابل  در  حاال  می کردند،  امیدوار  آن  مسائل 
تبعات آبگیری سد برای همان مردم، سکوت 
کرده اند. دیگر مسئوالن استان هم به وعده ها 
بسنده می کنند. آذر ماه بود که بهمن مرادنیا 
تا  ژاوه  سد  آبگیری  از  کردستان  استاندار 
پایان سال خبر داد و گفت: »مشکل فاضالب 
سنندج از جمله دالیل به تاخیر افتادن آبگیری 
سد است و با ارتقا تصفیه خانه فاضالب و قول 
شدن  قطعی  برای  مشکل  این  نیرو  وزارت 
آبگیری رفع خواهد شد.« ارتقا تصفیه خانه اما 
سال  ماه  خرداد  تا  استان  مسئوالن  به گفته 

می شود. محقق   ۱۴۰۰
کردستان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره 
هم اعالم کرده است با آبگیری سد در زمان 
اداره  استدالل  است،  موافق  شده  تعیین 
با  موافقت  برای  کردستان  زیست  محیط 
این که  به  اقدام آن است که: »با توجه  این 
توسط  آلودگی  اصلی  منابع  بعضی  حذف 
مجریان طرح از ۹5  تا ۱۰۰ درصد پیشرفت 
فیزیکی برخوردارند و برنامه زمان بندی  برای 
حذف کامل، در مدت زمان چندماهه، موجه 
و  نظارت  اداره کل  این  و  است  عملیاتی  و 
دقت نظر کافی در این خصوص را دارد چراکه 
که  سدی  هر  برای  آبگیری  ایده آل  شرایط 
منابع  کامل  حذف  باشد،  بهره برداری  آماده 
آالینده  منابع  حذف  کل  در  است.  آالینده 
در  سد  از  بهره برداری  موازات  به  می تواند 
حسن  سید  شود«  محقق  کوتاهی  فاصله 
منابع  توسعه  شرکت  مدیرعامل  رضوی، 
هشدارهایی  خصوص  در  ایران  نیروی  آب 
انتشار  و  سد  آبگیری  برای  کارشناسان  که 
آالینده ها در منطقه و تبعات بسیار آن عنوان 
این  من  »درخواست  است:  گفته  می کنند، 
است صفر و صد فکر نکنیم، نگوییم این کار 
را انجام ندهیم به خاطر این که ممکن است 
اتفاقی بیفتد. این فرضیه مثل این است که از 
خانه بیرون نرویم شاید تصادف کنیم. حرف 
ما این است که از خانه بیرون می آییم، کار 
خود را انجام می دهیم اما احتیاط الزم را هم 
در نظر می گیریم. احتمال هم برای تصادف 
وجود دارد. بر همین اساس بعد از راه اندازی 
سیالب های  با  همزمان  و  تصفیه خانه 
اگر  انجام شود.  آبگیری  امیدواریم  سنگین، 
راه اندازی  سنندج  زباله  شیرابه  تصفیه خانه 
درصد   ۴5 و  می کند  تغییر  نسبت ها  شود، 
ظرفیت تصفیه به باالی 7۰ درصد می رسد چرا 
اقدامات دیگر ما  پاالیی رودخانه و  که خود 
را در پایش دریاچه سد بعد از آبگیری کمک 
می کند« کسانی که بر آبگیری سد گتوند مهر 
تایید زدند، حاال که مردم منطقه با تبعات آن 
دست به گریبان هستند و هزینه این تصمیم 
اشتباه را می دهند، مسئولیتی در اداره کشور 
بروز  با  چطور  نیستند که  پاسخگو  و  ندارند 

کردند. موافقت  فاجعه ای  چنین 
سد  آبگیری  با  مسئوالنی که  به  باید  امروز   
ژاوه و به تعبیر پژوهشگران دانشگاه کردستان 
موافقت  سد«  مخزن  در  فاضالب  »ذخیره 
منطقه  این  مردم  که  شد  متذکر  می کنند، 
هستند که با پیامدهای تصمیمات عجوالنه و 
بود. خواهند  به گریبان  دست  شما  لجوجانه 

ششم مرداد 1390 بود که عملیات آبگیری »سد گتوند علیا« بلندترین سد خاکی ایران و دومین مخزن ذخیره آب کشور –پس از 
کرخه- با حضور رئیس جمهور وقت آغاز شد. با آبگیری این سد کابوسی برای خوزستان آغاز شد. به رغم تمام هشدارهای کارشناسان، 
دانشگاهیان و فعاالن محیط زیست، درباره عواقب جبران ناپذیر آبگیری این سد، دولت لجوجانه این پروژه را به سرانجام رساند تا 
فاجعه ای را رقم بزند که به »موزه عبرت محیط زیست ایران« شهره شد. حاال چند کیلومتر آن سوتر و در کردستان تجربه ای مشابه در 
حال تکرار است. این بار فعاالن محیط زیست، کارشناسان و دانشگاهیان درباره تبعات محیط زیستی و اقتصادی و اجتماعی آبگیری 
»سد ژاوه« سنندج هشدار می دهند و دولت باز به هشدارها بی توجه است و اصرار دارد تا پیش از پایان کار خود، سد را آبگیری کند.
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افقی
 - تانک  چرخ   - فکری  ورزش   -  ۱ 

صورت،  عضو   - پوچینی۲  اپراهای  از 

اشرف  ابوالبشر،   - چیز  هر  برگزیده 

اشعه  از   - پیامبر  اولین  مخلوقات، 

جهان۳  های  كاتولیك  رهبر   - ها 

ثنا،   - سریر۴  جمع   - تاشک    -

ستایش، مدح  - کتابی از تنی سن5 

سیاره   - هلند  هافبک   - مقیم   -

زهره6 - الل شدن - دختر مازندرانی 

 - جری  همبازی  تمام،  و  كامل   -

روستایی،  شوهر  تلویزیونی،  نمایش 

شب روستایی7 - بدنیا آوردن - چه 

رنگ،  دارای   - کسی؟  چه  وقت؟، 

ترسیده   - سرخ۸  گل   - رنگارنگ 

پرسشی،  كلمه   - انگلیسی  زرد   -

نقره  ای،  نقره   - مخفف چه چیزی۹ 

غذا  فهرست   - پامچال۱۰  - گل  گون 

 - نفرین۱۱   - تواین  مارک  آثار  از   -

از  فیلمی   - بزرگ  منزل   - باز  حقه 

خاکبرداری  ماشین   - نادری۱۲  امیر 

گه  برعکس،  گه   - ته  بی  لگام   -

فیلم  از   - برعکس۱۳  گه  برعکس، 

 - شهرخوزستان   - هیچکاک  های 

 - ماده  گوسفند   - سر۱۴  بی  متد 

جنگی۱5  رژه  - گونه،  نصف   - ریشه 

کننده  آزاد  نویسنده،   ، نگارنده   -

بی  نزاكت،  فاقد   - چفت  همراه   -

تربیت، كسی كه تربیت صحیح ندارد

عمودی
نیست،  پوست  سفید   - قصاص   -  ۱

یك  تكرار   - روش   - نیست  زرد 

حرف۲ - علم پزشکی - غذای مورد 

پایه  چنین   - باد۳   - ها  بچه  عالقه 

و  سخت  نمیریزد،  فرو  هرگز  ای 

فاقد   - آدم۴  - كنیه حضرت  استوار 

 - امنیت  بدون  امنیت،  و  آرامش 

لقب  ریسی،  نخ  وسیله   - كم كردن 

زیرکی  تیزهوشی،   - نو   - اشرافی5 

- عادت و خو6 - سروری و ریاست  

- از حومه های زیبای شهر پرطراوت 

- گذر  غار   - پیكاندار7  تیر   - رشت 

گاه - خسیس تر، زبون تر، فرومایه 

 - کننده۹  سلب   - پاسبانی   - تر۸ 

شهری  اصفهان،  در  شهری   - سزاوار 

استان  در  سدی  اصفهان،  استان  در 

نظریه   - طول  مقیاس   - اصفهان۱۰ 

حرف   - سخندان۱۱  فرهنگ،  با   -

 - بار  لنگه  كاغذ،  خمیدگی  فاصله، 

 - نبی   ادریس  پدر   - برعکس  نانو 

مقابل   - نخوانده۱۲  درس  بیسواد، 

همراه   - میاورد  سالمتی  خداحافظ، 

 -  ۱۳ سستی   - خم  همنشین  خم، 

قوروت  قره   - بانکی  ودیعه  امانت، 

پیشه  مرد،  جوهر   - بند۱۴  آب   -

 - ابر  - غرش  حیوانان  تیز  دندان   -

تحمل، پیچ و شكن، توان۱5 - باالی 

 - سام  عمو  گویش  به  باال  فرنگی، 

گزاردن  - زمانها  ها،  دوره 

جدول شماره 1960

40 درصد افراد اکیپی 
امدادگر در سی سخت 
به کرونا مبتال بودند

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۰ درصد از یک اکیپ 
امداد رسان در شهر زلزله زده سی سخت به کرونا مبتال 
بودند که پس از انجام تست کرونا بالفاصله برگشت 
داده شدند. به گزارش ایرنا، حسین کالنتری در نشست 
ستاد استانی مقابله با کرونا در یاسوج اظهار داشت: به 
صراحت اعالم می شود که هیچ نیازی به نیروی انسانی 
افزود:  او   ندارد.  وجود  سی سخت  زلزله  در  امدادگر 
ورود هر اکیپ امدادی به سی سخت باید با هماهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد پس از انجام 
تست کرونا باشد و در ورودی این شهر از افراد تست 
گرفته می شود. استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 
هم اینک ۱5 هزار تست رپید در دنا انباشته شده که 
می طلبد با استفاده از ظرفیت طرح شهید سلیمانی در 
دنا میزان تست ها از خانواده های زلزله زده افزایش پیدا 
کند. کالنتری تاکید کرد: بسیاری از خانواده ها در چادر 
اسکان دارند و این مساله امکان شیوع ویروس کرونا 
ارسالی  داشت: کمک های  ابراز  و  افزایش می دهد.  را 
از ورود  اما  استان ها دریافت و ثبت می شود  از سایر 
نیروی انسانی به منطقه سی سخت معذور هستیم و 
همچنین ترددهای بی مورد باید کاهش یابد. استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: 6 مرکز مختلف برای 
پیگیری امور بازسازی و نوسازی منازل زلزله زدگان ایجاد 
شده است تا از تجمع مردم زلزله زده جلوگیری شود. 
کالنتری افزود: وضعیت شهرستان بویراحمد از نارنجی 
به زرد تغییر یافته و دو شهرستان کهگیلویه و گچساران 
بیان کرد:  او  دارند.  قرار  نارنجی  در وضعیت  همچنان 
اقدامات ستاد شهرستانی کرونا در بویراحمد ستودنی 
است و این تالش ها باید ادامه یابد تا این شهرستان 
به وضعیت آبی تغییر کند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
تاکید کرد: چنانچه تعامل میان مردم و مسئوالن در بحث 
پیشگیری از کرونا افزایش و میزان تجمعات کاهش 
یابد شاهد کاهش شیوع این بیماری خواهیم بود که 
این مهم در شهرستان بویراحمد خود را نشان داده است. 
و کهگیلویه  های گچساران  کالنتری گفت: شهرستان 
دیگر  از سوی  و  استان خوزستان هستند  با  همجوار 
وضعیت چهارمحال و بختیاری و فارس مناسب نیست و 
جای نگرانی وجود دارد. او ادامه داد: بحث فاصله گذاری 
اجتماعی در موبایل فروشی ها، آرامستان ها، آرایشگاه ها و 
پایانه ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و ورودی های 
شهرهای استان نیز باید با حساسیت بیشتری بررسی 
ورود  کرد:  تاکید  کهگیلویه و بویراحمد  شود.استاندار 
خودروهای با پالک خوزستان به این استان صد در صد 

ممنوع است و به طور قطع جلوگیری می شود.

کرمان 

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به تاثیر  گازرسانی 
به صنایع  استان بر رونق  و جهش تولید، کسب و کار و به تبع 
آن اشتغالزایی در سطح جامعه ، افزود: خدمات گازرسانی 
به این واحدها از اولویت های مهم شرکت گاز استان است 
که از ابتدای سال جاری تاکنون جهت گازرسانی به صنایع 

۲۴۸هزار متر مکعب بر ساعت ظرفیت ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، منوچهرفالح 
با اعالم این خبر افزود: با تالش جدی و فعالیت جهادی 
تمامی همکاران شرکت گاز استان کرمان توانسته ایم، شاهد 
رشد ۱۱۱ درصدی ظرفیت سازی گازرسانی نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته به صنایع فعال در سطح استان باشیم.
از صنایع  اعم  تاکنون ۸۹۰ صنعت  فالح  منوچهر  به گفته 
عمده و جزء در استان کرمان به شبکه سراسری گاز طبیعی 
متصل شدند. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در رابطه با 
جزئیات گازرسانی به صنایع استان گفت: این ۸۹۰ صنعت که 
در استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند، شامل ۸۳۴ 

صنعت جزء و 56 صنعت عمده می شوند. قابل ذکر است، 
عملیات گاز رسانی به صنایع جزء استان 65 درصد نسبت به 

مدت مشابه خود در سال گذشته رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان در ادامه افزود: تامین 
انرژی یکی از مهمترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی بوده و 
در این میان گاز از جمله تاثیرگذارترین حامل های انرژی است 
که نه تنها در تحول سطح اقتصادی و رفاهی جامعه نقش 
اساسی دارد بلکه به لحاظ محیط زیستی نیز دارای اهمیت 
است. او بیان کرد: توسعه شبکه های گازرسانی در بخش 
صنعت عالوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی، صرفه جویی 
در مصرف سوخت فسیلی، مهاجرت به روستاها و توسعه و 
آبادانی مناطق مختلف به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته را به 
ارمغان می آورد. همچنین گازرسانی به صنایع و واحدهای 
تولیدی اشتغالزا با هدف جایگزینی سوخت پاک و ارزان گاز 
با دیگر سوخت های فسیلی، از مهم ترین رسالت های شرکت 

گاز است.

رشد 111 درصدی ظرفیت سازی گازرسانی 
به صنایع در استان کرمان و  عمومی  آفات  با  مبارزه  دفتر  مدیرکل 

گفت:  نباتات کشور  حفظ  سازمان  همگانی 
گسترده  دسته های  می شود  پیش بینی 
آینده  روز   ۱5 ۱۰تا  حدود  صحرایی  ملخ 
سعید  ایسنا  گزارش  به  شوند.  وارد کشور 
آفت  حمله گسترده  این که  بیان  با  معین 
است، گفت:   نداده  رخ  هنوز  ملخ صحرایی 
هجوم  شاهد  آینده  روز   ۱5 ۱۰تا  حدود 
به  صحرایی  ملخ  گسترده  دسته های 
کشور خواهیم بود. هر ۱5 روز یک گزارش 
در  صحرایی  ملخ  وضعیت  از  بین المللی 
هر  می گیرد.  قرار  فائو  سایت  روی  جهان 
آن  در  که  دارد  وجود  بولتن  یک  نیز  ماه 
پیش بینی  و  مختلف  کشورهای  وضعیت 
هر  همچنین  می شود.  داده  شرح  آینده 
چند روز یک بار نیز از آخرین وضعیت ملخ 
ملخ  بین المللی  مرکز  طریق  از  صحرایی 

می شود. داده  گزارش هایی 

و  عمومی  آفات  با  مبارزه  دفتر  مدیرکل 
اضافه  نباتات کشور  همگانی سازمان حفظ 
کرد: دسته های زیادی از ملخ صحرایی در 
طرف  آن  از  و  جده  تا  ریاض  بین  فاصله 
و  کویت  با  عربستان  کشور  شمالی  مرز 
پرواز  شرایط  اگر   که  دارند  وجود  عراق 
ایران  سمت  به  شود  فراهم  آن ها  برای 

می کنند.  حرکت 
درجه   ۲۴ تا   ۲۳ باید  پرواز  دمای 
باد  بایستی  طرفی  از  و  باشد  سانتی گراد 
بوزد که این شرایط ذکر شده از اواخر هفته 
یعنی  می شود.  فراهم  عربستان  در  آینده 
هم  و  می شود  مناسب  پرواز  دمای  هم 

می شود. ایران  سمت  به  باد  جهت 

هجوم گسترده ملخ های صحرایی به کشور

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: سه پست GIS در تابستان پیش 
رو در کالن شهر اهواز وارد مدار می شود. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: ۳ پست ۱۳۲ 
کیلوولت GIS کیانشهر ۱، خزامی و پست برق کارون در تابستان ۱۴۰۰ وارد مدار 
می شوند. او بیان کرد: هر کدام از این پست ها ۱۰۰ مگاولت آمپر ظرفیت دارد و 
نقش به سزایی در پایداری و توسعه شبکه برق در خوزستان به ویژه کالن شهر اهواز 
خواهند داشت. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: پیشرفت فیزیکی 
این پروژه ها بیش از 7۰ درصد است و تجهیزات خریداری شده در حال نصب و 
راه اندازی است. دشت بزرگ ادامه داد: این سه پست از مجموع ۱۲ پست GIS است 
که برای صنعت برق خوزستان برنامه ریزی شده تا عالوه بر افزایش ظرفیت، در مقابل 
شرایط نامساعد جوی و محیطی نیز پایدار باشند. او اضافه کرد: سایر پست ها نیز در 
مرحله اجرا و نهایی شدن هستند، قطعات آن ها مانند سوئیچ گیرها که قطعات اصلی 
پست های GIS هستند خریداری شده و در حال نصب است و به تناوب وارد مدار 
می شوند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: اگر شرایط نامساعد 
اقتصادی و تنگناهایی که در این زمینه وجود دارد نبود، این پست ها زودتر وارد مدار   
می شدند کما این که وجود بیماری کرونا و محدودیت هایی که باید رعایت شود نیز 

زمان به ثمر نشستن پروژه  ها را طوالنی تر کرده است.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: در حال حاضر حدود 
۱۳ هزار تاکسی در کرج فعالیت دارند که حدود 5۰ درصد آن ها فرسوده و بیش 
از ۱۰ سال عمر دارند. محمد یساولی با اشاره به این که تا پایان سال ۱۴ دستگاه 
اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج اضافه می شود، اظهار کرد: قرارداد 
ایران خودرو دیزل منعقد شده و طی  با شرکت  بنز  اتوبوس های  این  خرید 
هفته های آتی شاهد ورود آن ها به خطوط مختلف خواهیم بود. او ادامه داد: 
با ورود این اتوبوس ها به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج شاهد کاهش مدت 
زمان انتظار مسافران برای استفاده از اتوبوس خواهیم بود. او با اشاره به برنامه 
ریزی برای نوسازی تاکسی های کرج هم توضیح داد: در حال حاضر حدود ۱۳ 
هزار تاکسی در کرج فعالیت دارند که حدود 5۰ درصد آن ها فرسوده و بیش 
از ۱۰ سال عمر دارند. این مسئول تاکید کرد: با انعقاد تفاهم نامه ای با بانک 
قرض الحسنه مهر ایرانیان قرار شده به تعدادی از این تاکسی ها وام 6۰ میلیون 
تومانی با سود چهار درصد ارائه شود. یساولی تاکید کرد: در مرحله اول بنا شده 
این وام به تاکسی های پیکانی که از دیگر خودروها فرسوده تر هستند ارائه شود 

تا کم کم شاهد حذف این نوع تاکسی از خطوط کرج باشیم.

پایگاه مقاومت بسیج شهید نادری فر با حضور فرمانده سپاه ناحیه رشت، سرهنگ 
قاسمی و مدیر عامل و همکاران شركت گاز استان گیالن در محل اداره گاز منطقه یک 
رشت افتتاح شد. در این مراسم حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با 
اشاره به نقش مهم بسیج در زمان ها و شرایط بحرانی از دوران جنگ تحمیلی تاكنون، 
از همكاران بسیجی شرکت به جهت خدمات رسانی شایسته به مردم قدردانی کرد. 
در ادامه  سرهنگ قاسمی فرمانده سپاه ناحیه رشت با تقدیر از حضور بسیجیان 
شركت گاز گیالن در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی اظهار داشت: پیرو 
فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص گام دوم انقالب، باید با هم افزایی و 
كمک در همه امور و خدمات رسانی به مردم، نقشه استكبار جهانی و دشمنان نظام 
مقدس جمهوری اسالمی را به شکست منجر کنیم. همچنین در ابتدای این مراسم 
محمدنقی اسماعیل زاده فرمانده پایگاه بسیج شهید تندگویان شرکت گاز گیالن گزارشی 
از فعالیت های آن پایگاه در زمینه های جذب نیرو، برنامه های فرهنگی، آماده باش ها، 
طرح های همیاری و كمک مومنانه شهید سلیمانی، مبارزه با كرونا و طرح پایش دمای 
ادارات و ... توضیحاتی ارائه کردند. در پایان پایگاه مقاومت بسیج شهید نادری فر توسط 
فرزند شهید نادری فر از پرسنل واحد بازرسی فنی شرکت گاز استان گیالن افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:
سه پست GIS در اهواز وارد مدار می شود

تا پایان سال14 دستگاه اتوبوس نو به ناوگان 
حمل و نقل عمومی کرج اضافه می شود

پایگاه بسیج شهید نادری فر اداره گاز 
رشت افتتاح شد

| خوزستان | | البرز | | گیالن |

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان     

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱۳۹۹6۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳6۱۱   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 
خانم گلشن شاهمرادی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ملک سیرجان  
پورگسمونی فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه ۱۱۸6 صادره از سیرجان در یک 
باب خانه به مساحت ۲۲۰/7۱ مترمربع پالک ۳۳۴ اصلی واقع در خیابان شهدا  
بخش ۳6 کرمان خریداری از مالک رسمی خانم صغری جنیدی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می 
اعتراضی  به صدور سند مالکیت متقاضی  شود در صورتی که اشخاص نسبت 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف ۹۱5
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۲5-  تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۲/۱۰

محمد آرمانپور رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف     

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ساختمان های فاقد سند رسمی

اگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    ۱۳۹۹6۰۳۱۹۰6۲۰۰۰۸۹5 شماره  رای  برابر   
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک  گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زهرا هادی زاده گوکی  فرزند علی بشماره شناسنامه ۳۱۳ صادره از گلباف در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۳۸ مترمربع پالک سه فرعی از ۸5 – 
اصلی واقع در گلباف خیابان شهید رجائی کوچه ابن سینا سمت چپ درب اول 
خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین هادیزاده محرز گردیده است. لذا 
در  آگهی می شود  فاصله ۱5روز  به  نوبت  دو  در  اطالع عموم مراتب  به منظور 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
بدیهی است در  نمایند.  به مراجع قضایی تقدیم  را  اعتراض، دادخواست خود 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف ۱5۴۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰- تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۱۲/۲5

محمد مقصودی_ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف 

اخطاریه دفترخانه     
چون همسر شما خانم ملیحه خواجوئی نسب فرزند غالمعباس بر 
مورخه ۱۳۹۹/6/۱۸  دادنامه شماره ۹۹۰۹۹7۳۴۳5۱۰۰۹۹۴  اساس 
تقاضای ثبت طالق واقعه خود را دارد به شما اخطار می گردد ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ رؤیت این اخطاریه جهت ثبت طالق همسر خود به این 
دفتر مراجعه و یا وکیل قانونی خود را با در دست داشتن برگه وکالت به این 
دفتر معرفی نمائید.در غیر این صورت مرجع صدور حکم نسبت به صدور رأی 

مقتضی اقدام خواهد نمود. م الف ۲۰۰
سیدمحسن حسینی دهنوی – سردفتر ازدواج 44 و طالق 34 بردسیر

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی     

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۰۰۱7- ۱۳۹۹/۸/۱۴ هیات حل اختالف مستقردرثبت 
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه البرز حقیقی پشتیری فرزند جلیل از ۱۱۸ از ۱6 اصلی 
واقع  در قریه پشتیر بخش ۲5 گیالن از نسق شعبان حسنی ماجالن بعنوان ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب  خانه  و محوطه  بمساحت 6۰۰/۱7 متر مربع  از  
طرف هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک  ۲5۴ برای  ان منظور  شده  لذا  بر اساس 
مفاد ماده ۱ قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشودچنانچه کسی 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض داشته باشدازتاریخ اولین 
انتشارآگهی بمدت  ۲ ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایددرغیراین 
اقدام  صدورمالکیت  به  نسبت  مذکوربرابرمقررات  مدت  ازانقضای  پس  صورت 

میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۲6
تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۱۰

910/903رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی    

برابر رای  شماره  ۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۴۸6۹- ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف 
وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه 
سراتصرفات مالکانه متقاضی فردین رضائی کلدهی فرزند محمد حسن به شماره  شناسنامه ۱۰۰۱ صادره از  صومعه 
سرا در ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت 56۸/۰5  متر مربع  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت ۱5۰/۹5 
متر مربع  پالک ۳۴6 فرعی  از ۳۱  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک ۱ فرعی  از ۳۱ اصلی  واقع در قریه  
فشخام  بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از نسق  باقر  احمد میر آب نژاد محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۰

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲۴
910/963- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی    

برابر رای  شماره  ۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۲۹۹۳- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف 
وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه 
سراتصرفات مالکانه متقاضی شهناز نیک سیاکوهی فرزند ابوطالب به شماره  شناسنامه ۳7۸ صادره از  صومعه 
سرا  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت ۱6۱/۸۰  متر مربع  مشتمل بر ساختمان  ) خانه و محوطه ( 
بمساحت 6۹  متر مربع  پالک ۳۴۱ فرعی  از ۸۹ اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک ۱۲ باقیمانده  فرعی  از 
۸۹  اصلی  واقع  در قریه  تطف بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از نسق  کاسعلی گلشن  تطفی محرز گردیده است 
.لذا به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  

مذکور  و عدم  وصول  اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۰

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲۴
910/961- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی    

برابر رای  شماره  ۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۲۹۹۱- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف 
وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه 
سراتصرفات مالکانه متقاضی ولی وردی نژاد هفتخوانی  فرزند انوش  به شماره  شناسنامه ۲۲ صادره از  فومن  در  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت ۳۲۱/۱۰  متر مربع  مشتمل بر ساختمان ) خانه  و محوطه ( بمساحت 
6۲/۱۰  متر مربع  پالک ۳۴۰ فرعی  از ۸۹ اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک ۱۲ فرعی  از ۸۹  اصلی  واقع 
در قریه  تطف بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از نسق  محمد علی  احمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۰

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲۴
910/960- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی    

برابر رای  شماره  ۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۳5۴7- ۱۳۹۹/۱۱/۱ هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف 
وضعیت  ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد ثبت ملک صومعه 
سراتصرفات مالکانه متقاضی خسرو خرمی راد فرزند محمد به شماره  شناسنامه ۴۰7 صادره از صومعه  سرا  در  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  بمساحت ۸۹۰  متر مربع  مشتمل بر  سالن  گاوداری  بمساحت ۳۱۸ متر مربع 
پالک ۲۲7  فرعی  از 6۰  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از پالک 5 فرعی  از 6۰  اصلی  واقع  در قریه  راسته 
کنار بخش ۲۲ گیالن  خریداری  از نسق  یوسفعلی حقیقت پناه  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  چنانچه اشخاصی  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  بشرح مذکوراعتراض  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است و رسید در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض مدت مذکورطبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۲/۱۰

تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۲۴
910/962- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا – یداله شهبازی

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی     

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
مستقردرثبت  اختالف  حل  هیات   ۱۳۹۹/۱۰/۲۹  -۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۳۴55
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه فریدون طالب زاده  فرزند جبار  از ۱۳6 از ۳۹  اصلی واقع 
از نسق جبار  طالب  زاده کتم جانی  بعنوان  ششدانگ   در قریه  اللم بخش ۲5 گیالن 
طرف  از   مربع  متر   566/۱۱ بمساحت  احداثی   اعیان   بر   مشتمل  زمین  قطعه   یک 
هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک  ۲77 برای  ان منظور  شده  لذا  بر اساس مفاد 
به  نسبت  میشودچنانچه کسی  آگهی  روز   ۱5 فاصله  به  نوبت  دو  در  فوق   قانون    ۱ ماده 
انتشارآگهی  اولین  باشدازتاریخ  داشته  مذکوراعتراض  بشرح  متقاضی  صدورسندمالکیت 
پس  صورت  ورسیداخذنمایددرغیراین  تسلیم  اداره  این  خودرابه  اعتراض  ماه   ۲ بمدت  
ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت 

جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۲6- تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۱۰

910/904رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

آگهی موضوع ماده  3  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی     

شماره   رای   موجب  به  و  الذکر  فوق  قانون  دراجرای  چون 
۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۱۰۱۴۲۱۳- ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات حل اختالف مستقردرثبت 
اسنادصومعه سراتصرف مالکانه اسماعیل  درویشی رودپشت فرزند محمد از ۱۳6 از 
۳۹  اصلی  واقع  در قریه  اللم  بخش ۲5 گیالن  از مالکیت  عبداله  باوفای  شفت  
محله  بعنوان  ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  اعیان  احداثی  بمساحت  
7۴۳/۴۹ متر مربع  از طرف  هئیت  مذکور  احراز  گردیده  و پالک  ۲76 برای  ان 
منظور  شده  لذا  بر اساس مفاد ماده ۱ قانون  فوق  در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 
آگهی میشودچنانچه کسی نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی بشرح مذکوراعتراض 
داشته باشدازتاریخ اولین انتشارآگهی بمدت  ۲ ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایددرغیراین صورت پس ازانقضای مدت مذکوربرابرمقررات نسبت به 
صدورمالکیت اقدام میگرددوصدورسندمالکیت جدیدمانع مراجعه متضرربه دادگاه 

نخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۱۱/۲6-تاریخ انتشارنوبت دوم: ۹۹/۱۲/۱۰

910/905رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان صومعه سرا –علی کاظمی پاکدل

مفقودیبرگسبز

آگهیمفقودی

تیپ:  نیسان  وانت  خودرو  سبز  برگ 
به  روغنی  آبی  رنگ  به   1389 مدل   l2400
شاسی  شماره  و   583196 موتور  شماره 
پالک  شماره  به   NAZPL140TBN286444
جعفری  سبحان  بنام   92 ط   585 ایران   65
 3080157893 ملی  شماره  به  محمدآبادی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. زرند

پیکان  سواری  خودرو  سند  و  سبز  برگ 
1600 سفید معمولی مدل 1377 با شماره 
شاسی  شماره  و   11127789066 موتور 
77489748 به شماره پالک 926 ل 22 
فرزند  پور  رحیم  عطااله  نام  به   65 ایران 
نصراله کدملی 3149106990 مفقود گردیده 

اعتبار ساقط می باشد. از درجه  و  است 

بــرگ ســبز وكارت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ 131SE  مــدل 
شاســی   شــماره   و   M13/6447724   موتــور شــماره  بــه   1399
NAS411100L3601073  و شــماره پــاك 79 ایــران 349 ل 41 بــه 
نــام آقــای محمــد حســین حیــدری مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ــد ــی باش ــاقط م س
قزوین  9729



پیامک شما را دربـاره 
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روایت هایی از پزشک و نماینده مجلس افغانستان از گشت و گذار در پایتخت 

تهرانرنگارنگازنگاههمسایه
نیلوفر ابراهیمی: در افغانستان بیشتر از هرچیزی جنگیدیم و کشورمان را فرسوده کردیم 

در افغانستان از مترو خبری 
نیست. و متروی تهران، هزار 
تویی عجیب برای دیدن هر 

آدمی، هر چیزی است. از 
پله های برقی که به پایین 

سرازیر می شوی، درست در 
اعماق زمین، به جهان دیگری 
می رسید. یک دنیای مستقل 

که با قواعد خاص خودش 
اداره می شود

من تهران را با کابل مقایسه 
می کردم، دو پایتخت در 

نزدیکی هم. تهران هم مثل 
کابل ترافیک های بدی داشت. 

اما نظم قابل وجود داشت. 
پلیس، چراغ های راهنمایی 

و رانندگی و دوربین های 
مدار بسته در تمام شهر. 

حتی فروشگاه ها. در کابل ما 
برای داشتن چیزهای اولیه 
می جنگیم. امنیت که حق 

همه انسان هاست در کشور ما 
وجود ندارد. کابل از پاییز به 

بعد دود آلود می شود و هر چه 
به زمستان نزدیک تر می شویم 
غلظت این دود چنان زیادتر 

می شود که شهر اصال دیده 
نمی شود و ماشین ها و آدم ها 

در هاله ای از دود راه می روند و 
زندگی می کنند

| روزنامه نگار |
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 دختر گمشده دماوند 
پس از 10 سال پیدا شد

دختر  گفت:  دماوند  عمومی  دادستان 
به  دماوند  در  سال   ۱۰ از  پس  گمشده 
آغوش خانواده اش بازگشت.به گزارش ایلنا، 
رسیدن  نتیجه  به  از  تقی زاده  محمدتقی 
برای  دماوند  بهزیستی  اداره  تالش های 
از  پس  جوان  دختر  یک  خانواده  یافتن 
این دختر جوان  افزود:  ۱۰ سال خبر داد و 
فاقد  فرزندان  عنوان  به  سالگی  هفت  از 
نگهداری  دماوند  بهزیستی  در  سرپرست 
شده است. او گفت: در روزهای گذشته  این 
دختر در سن ۱7 سالگی و پس از ده سال 
تنها با یادآوری نام عمو و مادربزرگ خود به 
اداره بهزیستی،  توانست  اطالعاتی از محل 
استقرار خانواده اش به دست آورد.دادستان 
محل  یافتن  از  دماوند  انقالب  و  عمومی 
سکونت مادر بزرگ این دختر خبر داد و گفت: 
از طریق مادر بزرگ این دختر توانستیم، به 
با کسب  بهزیستی  اداره  و  برسیم  او   مادر 
مادری  خانواده  با  کودک  مادر  از  اطالعات 
تماس گرفته و یک جلسه مالقات در مرکز 
با حضور کودک برگزار و ارتباط عاطفی خوبی 
او  بین خانواده مادری و کودک برقرار شد. 
افزود: سرانجام بعد از طی مراحل قانونی با 
دستور قضایی این دختر به خانواده مادری 

می شود. داده  تحویل 

زباله های بیمارستانی در 
بسیاری از شهرها تفکیک 

نمی شوند
شهروندی  آموزش های  اداره کل  معاون 
شهرداری تهران گفت: زباله های بیمارستانی 
بوده اند. گفت وگو  محور  کمتر  الکترونیکی  و 

در  رمضانخواه  متین  ایرنا،   گزارش  به 
زباله  »حتی   نوشت:  خود  توییتر  صفحه 
در  خانگی  و  محلی  کوچک  درمانگاه های 
زباله  دفع  محل  به  مجهز  که  استان هایی 
نمی شوند.  تفکیک  هستند،  بهداشتی 
کمتر  الکترونیکی  و  بیمارستانی  زباله های 

بوده اند.« گفت وگو  محور 

کاهش 1.1 درصدی 
مراجعان مصدومیت 
نزاع به پزشکی قانونی 

آمار  کرد:  اعالم  قانونی  پزشکی  سازمان 
مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور 
با کاهش ۱.۱  در ۱۰ ماه گذشته سال جاری 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
5۰۱ هزار و ۲6۴ نفر رسیده است. به گزارش 
سازمان پزشکی قانونی کشور، از کل مراجعان 
نزاع به مراکز پزشکی قانونی در ۱۰ ماه گذشته، 
۳۴۳ هزار و ۳7۲ نفر مرد و ۱57 هزار و ۸۹۲ 
نفر زن بودند. در این مدت استان های تهران 
با 7۹ هزار و ۴۹۱، خراسان رضوی با ۴۳ هزار 
و ۱۳۳ و آذربایجان شرقی با ۳۴ هزار و ۳۱۱ 
بیشترین و استان های ایالم با ۳ هزار و ۸۸، 
بوشهر با ۳ هزار و ۲۳۹ و خراسان جنوبی با 
را  نزاع  آمار مراجعان  و 5۲۰ کمترین  ۳هزار 
داشته اند. بر اساس این گزارش در دی ماه 
به مراکز پزشکی  نزاع  آمار مراجعان  امسال 
قانونی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.5 
درصد افزایش یافته است. در این ماه ۳۸ 
هزار و 57۸ مصدوم نزاع به پزشکی قانونی 
مشابه  مدت  در  رقم  این  مراجعه کردند که 

سال قبل ۳7 هزار و 65۱ نفر بود.

1800 خانه در سی سخت 
تخریب شد 

 ۱۸۰۰ گفت:  کهگیلویه و بویراحمد  استاندار 
شد. تخریب  سی سخت  زلزله  در  خانه 

به گزارش مهر، حسین کالنتری جمعه شب 
در نشست با فرماندار شهرستان دنا افزود: 
کانکس هایی به همت ستاد اجرایی فرمان 
به  شده که  استان  وارد  )ره(  امام  حضرت 
زودی کمپ یا شهرک کانکسی برای اسکان 

ایجاد می شود. موقت 
او با بیان این که ساماندهی کمک ها و عدالت 
همه  شود، گفت:  انجام  امکانات  توزیع  در 
اولیه  امکانات  و  از جمله چادر  نیازمندی ها 
است.  شده  آسیب دیده  خانوارهای  تحویل 
باید  مردم  خانه های  تصریح کرد:  استاندار 
زیباتر، محکم تر و مقاوم تر از پیش ساخته 
شوند و خدمات رسانی و همدلی و انسجام 
در زلزله سی سخت در کشور بی نظیر بود. او 
با اشاره به تخریب کامل ۱۸۰۰ خانه در زلزله 
افزود: آواربرداری به سرعت در حال انجام 
است و باید تا پایان اسفند انجام و بالفاصله 

احداث و ساخت و ساز آغاز شود.
آواربرداری  برای  شهر  تاکید کرد:  کالنتری 
باید ناحیه بندی و محور بندی شود و هیچ 
و  آواربرداری  فرایند  در  توقفی  و  کندی 

نیست. قبول  قابل  ساخت و ساز 

یک   مثل  و  دیپلمات  پاسپورت  بدون 
و  کردم  سفر  ایران  به  عادی  شخص 
بازار  و  کوچه  مردم  میان  تمام  هفته  دو 
چرخیدم و از احساس عمیق امنیت لذت 
انفجار  یک  حتی  بدون  هفته  دو  بردم. 
کوچک. به هیچ کجا نه راکتی پرتاب و نه 
در هیچ فروشگاه  بمبی منفجر شد.  حتی 
نبود.  تالشی)بازرسی(  هم  رستورانی  و 
نبود.  کننده ای  انتحار  کجا  هیچ  در  چون 
ایران  در  تمام  آسودگی  با  هفته  دو  من 

دیدم. جالبی  چیزهای  و  کردم  زندگی 
۱۳ میزان سال ۲۰۱۹ است و تهران چندان 
با یک شوالی  سرد نیست. حتی می شود 
آمد.  بیرون  پالتو  و  کت  بدون  ساده، 
می گویند.  مهر  میزان،  برج  به  ایرانی ها 
باران  از  خبری  اما  شده،  شروع  پاییز 
تجریش  میدان  مفصلی  آفتاب  و   نیست 
آزمایش  یک  برای  من  کرده.  روشن  را 
ایرانی ها  آمده ام.  تهران  به  پزشکی 
به  خیاط  می گوید  که  دارند  ضرب المثلی 
کوزه افتاد. حاال من که خودم یک پزشک 
هستم، آمده ام ایران تا از وضعیت بیماری 
کابل  در  البته که  مطلع شوم.  بیشتر  خود 
من  داریم.  بیمارستان  و  پزشک  هم 
هستم  والیی  و  نسایی  متخصص  خودم 
از   ۱۳۸۲ سال  را  خود  لیسانس  سند  و 
زیادی  سال های  و  بلخ گرفته ام  دانشگاه 
بدخشان کار  والیت  در  شفاخانه کشم  در 
آورده ام  به دنیا  کرده ام و بچه های زیادی 
صدای  میان  جنگ.  سخت  روزهای  در 
بخش  مرگ، که  و  پی  در  پی  انفجارهای 
مادرها  می شود.  زندگی  از  ناپذیر  جدایی 
با  دیگر  والیت های  همه  و  بدخشان  در 
ترس  در  و  زندگی می کنند  همین سختی 

نوزادانی به دنیا می آورند که معلوم نیست 
همین  برای  باشند.  داشته  آینده ای  چه 
بیرون  به  را  گوشه هایم  جگر  من  شد که 
جنگ  مبادا  تا  افغانستان گسیل کردم  از 
طفل  پنج  آن ها  بگیرد.  من  از  را  آن ها 
خرد بودند که جدایشان کردیم و رفتند به 
استرالیا. آن ها در آن کوچکی آغوش مادر 
می خواستند. می خواستند چشم باز کنند 
و مرا ببینند. اما جنگ بود. طالب ها بودند. 
را  افغانستان  سرنوشت  بودند.  انتحاری ها 
مرز  طرف تر  آن  اما  نوشته اند  درد  با  اصال 
زندگی  آرامش  با  مردم  که  است  ایران 

ما. همسایگی  در  درست  می کند. 
داشته  ستاره ای  پنج  چهار  باید  هما  هتل 
میدان  حوالی  و  تهران  شمال  در  باشد. 
سفر  این  در  که  می کنم  اعتراف  ونک. 
به  مرا  که  نداشتم  روزنامه نگاری  دوست 
زندگی  مثال  و  ببرد  فقیر نشین  جاهای 
میزبانم  بدهد.  نشانم  را  حاشیه نشین ها 
مرا هر کجا که برد، جاهای خوب و مردمان 
متمول ایران بودند. ما چند زن بودیم که به 
آمده  ایران  به  زیبایی  انجام جراحی  قصد 
بودیم. جراحی زیبایی ایران، حرف اول را 
مردها  از  پر  می زند. کلینیک ها  منطقه  در 
زیبایی  کارهای  برای  که  بود  زن هایی  و 
بوتاکس  و  ژل  از  کاری.  هر  بودند.  آمده 
بودند.  خوبی  دکترهای  نظرم  به  عمل.  تا 
مرا  بیماری  خون  آزمایش  یک  با  چون 
تشخیص دادند و کمک کردند مشکلم حل 
تشخیص  افغانستان  در  که  چیزی  شود. 
تجهیزاتی که  و  امکانات  خب  نشد.  داده 
نداریم.  افغانستان  در  ما  است،  ایران  در 
در  بودجه اش.  نه  و  بوده  فرصتش  نه 
و  را  خود  و  جنگیده ایم  چیز  هر  عوض 

اما  تهران  کرده ایم.  فرسوده  را  کشورمان 
بدی  ترافیک  اما  است.  قشنگ  عوض  در 
در  زیادی  وقت  کابل.  مثل  درست  دارد. 
خب  دوستم گفت  می شود.  هدر  ترافیک 
ایده  چه  مترو!  کنید.  استفاده  مترو  از 
دیگر  کشورهای  به  سفر  در  درخشانی. 
افغانستان  در  اما  بودم،  شده  مترو  سوار 
تهران،  متروی  و  نیست.  خبری  مترو  از 
هزار تویی عجیب برای دیدن هر آدمی، هر 
چیزی است. از پله های برقی که به پایین 
زمین،  اعماق  در  درست  می شوی،  سرازیر 
دنیای  یک  می رسید.  دیگری  جهان  به 
اداره  خودش  خاص  قواعد  با  مستقل که 
می نشستم  صندلی  روی  من  می شود. 
که  می شدم  فروشنده ای  زنان  مبهوت  و 
همه چیز برای فروش داشتند. هر چیزی 
بساط  در  می شد  مربوط  کجا  هر  به  که 
پنجره  درزگیر  از  داشت.  وجود  یکی شان 
تا خودکار و کش سر و روغن تقویت کننده 
ناخن تا رژ لب و ریمل و مداد و شانه مو. 
دوستم می گفت هر چیزی که روی زمین 
پیدا  قابل  زیرزمین  در  نمی کنیم،  پیدا 
همه  مترو  می گفت  راست  است.  شدن 
مترو  از  چیز  خودم کلی  من  داشت.  چیز 
خریدم. از زن هایی که از فروشندگی خود 
آرایش  و  زیبا  رسیدند.  می  نظر  به  راضی 
شده  رنگ  و  بلند  موهای  بودند.  کرده 
عمل شده  اغلب  دماغ هایی که  با  داشتند 
بود. زن هایی که شاد به نظر می رسیدند و 
معرفی  را  خود  محصوالت  بلند  صدای  با 
ایرانی  زن های  میان  تنوع  می کردند. 
حرف اول را می زند. هر چه به دور و برم 
که  نمی بینم  را  زنی  هیچ  می کنم،  نگاه 
دستی اش  کنار  مانتوی  شبیه  مانتویش 

فرق  هم  با  مانتوها  رنگ  و  مدل  باشد. 
دارد. حتی اگر پنجاه زن دور و برت باشد، 
می شود پنجاه مدل مانتو و کفش مختلف 
دید. این وفور نعمت است، چیزی که در 
افغانستان وجود ندارد. در کابل و شهرهای 
با  هستند که  زیادی  زن های  هنوز  دیگر، 
بلند  چادرهای  برقع  می آیند.  بیرون  برقع 
رنگی است که در قسمت جلوی آن حالت 
توری مانند می شود و از آن بیرون را نگاه 
زن ها  طالبان  حکومت  زمان  در  می کنند. 
محرم  یک  همراهی  بدون  و  برقع  بدون 
اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. هنوز 
طالب هاست  سیطره  تحت  که  جاهایی 
وضعیت زنان همین طور است. اما در کل 
با  زنان  از  خیلی  مختلف  شهرهای  در  و 
مانتو بیرون می روند یا لباس سنتی والیت 
خود را می پوشند. حجاب اجباری نیست. 
باشد،  لخت  سر  زنی که  هیچ  تقریبا  اما 
شدت  به  جامعه  چون  شود.  نمی  دیده 
والیت های  در  حتی  و  سنتی  ساختاری 
دارد.  بنیادگرایانه  ساختاری  دست  دور 
می روند  آزادانه  زن ها  تهران  در  عوض  در 
بخواهد  دلشان  هرکس که  با  می آیند.  و 
گپ می زنند و لباس های راحت و قشنگ 
وارد  که  دکانی  و  بازار  هر  می پوشند. 
چه  باشند،  مرد  چه  فروشنده ها  می شوی 
از  دارند،  نگاه  زدن هستند.  اهل گپ  زن، 
مسائل کشور حرف می زنند. آگاهی دارند، 
دکان ها  همین  در  من  می کنند.  بحث 
باالیی  دانش  بسیار  که  دیدم  آدم هایی 
متعجب  مرا  این  و  داشتند  برای گفت و گو 
سطح  افغانستان  در  حالی که  در  کرد. 
و  بدبختی  آن قدر  نیست.  دکانداران چنین 
و  دانش گفت  و  وقت  دارند که  گرفتاری 

از  بود  پر  ندارند. جلوی کافی شاپ ها  گپ 
روز  مد  همه  جوانی که  پسران  و  دختران 
می نوشیدند،  قهوه  بودند.  پوشیده  لباس 
که  هدفون هایی  با  و  می کشیدند  سیگار 
موسیقی  بلند  صدای  با  داشتند  به گوش 
می شنیدند. اغلب هم موسیقی غربی. من 
پوشش  و  ندیدم  را  ارشاد  شخصا گشت 
نداشت.  مشکلی  نظرم  به  هم  جوانان 
هوا  دادشان  می گفتم،  را  این  تا  من  اما 
چیزهای  و  آزادی  نداشتن  از  و  می رفت 
من  که  بود  اینجا  مشکل  دیگر.  اجباری 
که  کشوری  بودم.  آمده  افغانستان  از 
نابود  را  چیزش  همه  طوالنی  جنگ های 
به  سخت  شرایط  آن  از  ناگهان  و  کرده 
من  زبان  به  بودم که  شده  پرتاب  جایی 
بهشت  یک  مثل  درست  و  می زدند  حرف 
داشت.  خوب  خیابان بندی های  بود. 
ماشین های مدل باال، فروشگاه های شیک 
خوش  مردم  نور.  پر  روشن  چراغ های  با 
خرید  و  می رفتند  راه  آزادانه  که  لباس 
می کردند. بازار تجریش پر از خوراکی های 
خوشمزه و رنگ به رنگ بود. و انبوهی از 
برای  مشکلی  می رسید  نظر  به  که  مردم 
در  وقتی  من  و  نداشتند  کردن  خرید 
می کردم  اشاره  چیزها  این  به  گپ هایم 
می گفتند،  و  می کردند  اعتراض  مردم 
نیست.  خوب  هم  آن قدرها  چیز  همه 
هم  ماست.  همسایه  نزدیک ترین  ایران 
بسیار  فرهنگی  اشتراکات  با  و  ما  زبان 
و  زبان  ما  مشترک  نقطه  مهم ترین  زیاد. 
دنیا  کشورهای  از  خیلی  من  است.  دین 
احساس  آنجا  رفته ام. هر چقدر هم که  را 
آسودگی داشته باشیم، تفاوت زبان اولین 
ایران  در  اما  است.  بزرگ  شوک  و  توقف 
زبان  از  استفاده  به  نیاز  نیست.  چنین 
بود  بهشت  من  برای  ایران  نبود.  دیگر 
تجربه  را  امنیت  از  عمیقی  احساس  چون 
ایرانی  دوستان  برای  احساسی که  کردم. 
وقتی  نمی فهمیدند  و  نبود  درک  قابل  من 
می زنم  حرف  امنیت  وجود  برکت  از  من 

چیست. معنایش 
من تهران را با کابل مقایسه می کردم، دو 
مثل  هم  تهران  هم.  نزدیکی  در  پایتخت 
نظم  اما  داشت.  بدی  ترافیک های  کابل 
چراغ های  پلیس،  داشت.  وجود  قابل 
دوربین های  و  رانندگی  و  راهنمایی 
مدار بسته در تمام شهر. حتی فروشگاه ها. 
چیزهای  داشتن  برای  ما  کابل  در 
همه  حق  که  امنیت  می جنگیم.  اولیه 
ندارد.  وجود  ما  کشور  در  انسان هاست 
می شود  آلود  دود  بعد  به  پاییز  از  کابل 
می شویم  نزدیک تر  زمستان  به  چه  هر  و 
می شود که  زیادتر  چنان  دود  این  غلظت 
و  ماشین ها  و  نمی شود  دیده  اصال  شهر 
و  می روند  راه  دود  از  هاله ای  در  آدم ها 
خانه ها  ایران  مثل  چون  می کنند.  زندگی 
از  ناچارند  مردم  و  ندارد  گاز  کشی  لوله 
سنگ  زغال  کنند.  استفاده  سنگ  زغال 
به  و  نواحی مرکزی کشور است  در  بیشتر 
شکل سنگ های عظیم الجثه راهی شهرها 
می شود خرد می شود و فروخته می شود. 
دهانشان  به  دستشان  که  خانواده هایی 
می رسد زغال سنگ مورد نیاز ساالنه خود را 
هایی  اما خانواده  یک جا خرید می کنند. 
ندارند  زغال سنگ  هستند که وسع خرید 
در  می خرند  بیاید  دستشان  پولی  اگر  و 
و  الستیک  شده  حتی  صورت  این  غیر 
پالستیک می سوزانند. کرسی می گذارند و 
ایران  مثل  لباس گرم می پوشند.  در خانه 
نیست که راحت شعله بخاری را زیاد کنند 
تابستانی  لباس های  سرما  در  حتی  و 
بپوشند. چون نرخ انرژی گران است و هر 
خانواده به پول ایران، تا حدود دو میلیون 
به کاخ  وقتی  می دهد.   برق  پول  تومان 
ایرانی ها  افتخار  چرایی  رفتم  سعدآباد 
با  کاخی  کردم،  درک  را  گذشته شان  به 
خصوص  به  زیبایی.  از  انباشته  و  شکوه 
موزه لباس های سلطنتی با آن لباس های 
طرح های  و  شده  دوزی  سوزن  زیبای 

درخشان.

 شاید بهترین تعبیر برای سفرنامه ها همان شعر موالنا باشد که می گوید »هرکسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست اسرار من« 
بسیار پیش آمده که در سفر به شهری آن را با زادگاه خود مقایسه کنیم و در ذهنمان به آن صفت تفضیلی بدهیم، مثال بگوییم تهران از 
اصفهان آلوده تر است یا پکن از توکیو شلوغ تر است. وقتی از ویژگی های شهر مقصد حرف می زنیم، شاید شهروندان ساکن در آن تصور 
کنند که همه چیز به سیاهی یا سفیدی تعاریف ما نیست، مساله ای که به نگاه اولیه ما و جایی که از آن آمده ایم بر می گردد اینجاست 
که شعر موالنا به کارمان می آید. مانند همین اتفاق در سفرنامه پیش رو هم رخ داده است. نیلوفر ابراهیمی، پزشک و نماینده مجلس 
افغانستان چندی پیش به ایران سفر کرد و تهران را در مقایسه با کابل شهری امن و زیبا دانست که مردمش آگاه تر و پیشرفته ترند. او 
بیشتر در مناطق باالی پایتخت تردد کرده و روایت جالبی از گشت و گذار در مراکز درمانی و متروی تهران دارد. این سفرنامه را زهرا مشتاق، 

نویسنده و روزنامه نگار اجتماعی نوشته که اکنون بخش نخست آن در روزنامه »پیام ما« منتشر می شود.

آتن،  در  با حجم ساخت وساز  مقایسه  در 
طی چند دهه اخیر توجه کمی به احداث 
فضای آزاد شهری شده و اکنون مقامات 
احداث  هستند؛  آن  جبران  درصدد 
موثر  اقدامات  جمله  از  جیبی  پارک های 
شهری  مقامات  و  است  زمینه  این  در 
جیبی«  »پارک  دومین  احداث  از  آتن 

کردند. رونمایی 
مانند  یونان  پایتخت  ایمنا،  گزارش  به 
مشکل  با  اروپا  پایتخت های  از  بسیاری 
است.  روبه رو  عمومی  آزاد  فضای  کمبود 
شرایطی  و  دهه های گذشته  ساخت وساز 
موجب  آمده  وجود  به  شهر  این  در  که 
گرفتگی فضای شهری شده و بر سالمت 
است.  اثرگذار  شهروندان  عملکرد  و  روان 
آتن  شهرداری  اخیرًا  منظور،  همین  به 
 )Pocket Park( جیبی  پارک  دومین 
احداث  منطقه کولونوس  ساکنان  برای  را 
سبز  فضاهای  از  یکی  پارک  این  کرد. 

است  منطقه  این  قلب  در  شهر  کوچک 
و هم  داده  تغییر  را  که هم سیمای شهر 
بر زندگی روزمره و عملکرد ساکنان تاثیر 

می گذارد. مثبت 
انگلیس،  و  آمریکا  در  حاضر  حال  در 
مقابله  برای  ابزاری  جیبی  پارک های 
گوشه گیری  با  مبارزه  جرم،  افزایش  با 
مهم تر  همه  از  و  پرجمعیت  شهرهای  در 
نظر  در  زیست  محیط   از  محافظت  برای 
آتن  توسط  شیوه  این  شده اند.  گرفته 
در  پارک ها  نوع  این  و  شده  اتخاذ  نیز 
هزینه ای  بدون  شهر  نقاط  از  بسیاری 
ایجاد می شود.  استفاده شهروندان  برای 
ساخته  آتن  در  تاکنون  که  پارکی  دو 
در  که  شرکت هایی  هزینه  با  شده اند 
برنامه »شهر  نام  با  آتن  طرح شهرداری 
 ")Adopt your city(  » بپذیر  را  خود 
این  است؛  شده  احداث  کردند  شرکت 
مؤسسات  به  شهرداری  طرف  از  برنامه 

تدابیر  چنین  می دهد  اجازه  شرکت ها  و 
و برنامه هایی را ارائه دهند. پارک محلی 
مصالح  و  ساخت  شیوه  نظر  از  جدید 
و  است  توجه  قابل  آن  از  شده  ساخته 
بتن  از  شده  ساخته  پیاده روهای  شامل 
بازیافت  چوب  و  محیط زیست  با  سازگار 
همیشه  درختان  از  متراکم  مناطق  شده، 
است؛  زیرزمینی  آبیاری  سیستم  و  سبز 
توسط  خودکار  طور  به  سیستم  این 
فن آوری  با  فتوولتائیک  سیستم  یک 
دیجیتال  صفحه  یک  شامل  پیشرفته که 
و  رطوبت  دما،  به  مربوط  اطالعات  با 
روشن  است  محیطی  پارامترهای  سایر 
پارک  از  رونمایی  مناسبت  به  می شود. 
خارج  »برای  گفت:  آتن  شهردار  جدید، 
در  که  زیست محیطی  باتالق  از  شدن 
شده  ایجاد  محله ها  در  دهه های گذشته 
مجدد  فعال سازی  همچنین  و  است 
اجتماعات محلی راهکارهایی وجود دارد. 

راهکارهای  این  از  یکی  جیبی  پارک های 
که  مکان هایی  در  زیرا  است  اساسی 
دارد،  وجود  بزهکاری  و  تاریکی  زباله، 
حیات  که  هستند  جیبی  پارک های  این 
واقع  در  جیبی  پارک های  می بخشند.« 
کوچک  مقیاس  در  شهری  باز  فضاهای 
توسط  که  کوچکی  فضاهای  هستند؛ 
می شوند  احاطه  شهر  ساختمان های 

جدا  هم  از  را  شهری  متراکم  بافت  و 
کارکرد  از  جدا  پارک ها  این  می کنند. 
در  پناهگاهی  می توانند  محیطی  زیست 
مکانی  همچنین  و  برابر شلوغی های شهر 
و  باشند  اعصاب  تمدد  و  استراحت  برای 
افزایش  و  روانی  به سالمت  کلی  طور  به 
کاهش  و  شهروندان  اجتماعی  تعامالت 

می کنند. کمک  جرم 

پارک های جیبی در آتن رونمایی شدند
محیط زیست شهری

پارک های جیبی در واقع 
فضاهای باز شهری در 

مقیاس کوچک هستند؛ 
فضاهای کوچکی که توسط 
ساختمان های شهر احاطه 
می شوند و بافت متراکم 

شهری را از هم جدا می کنند

| نماینده مجلس افغانستان |

  | نیلوفر ابراهیمی |
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نمایی از فوران آتشفشان »فوئگو« در گواتماال/ایسنا

| یخدان مویدی |
جاذبه های  و  تاریخی  آثار  از  مویدی  یخدان 
گردشگری کرمان است. این بنا در خیابان ابوحامد 
واقع شده و در تاریخ ۲ آبان ۱۳7۸ با شماره ثبت 
۲۴۳7 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
و  است  درشهركرمان  محله ای  نام  مویدی  است. 
شامل بخشی از زمین ها و قنات قدیمی واقع در 
و  خورشید  خیابان های  و  تختی  میدان  محدوده 
ابوحامد است. یخدان مویدی نیز در ابتدای خیابان 
شهید کامیاب در همین منطقه از شهر کرمان قرار 
دارد و اکنون یکی از جاذبه های گردشگری است كه 
در كرمان مورد بازدید جهانگردان قرارمی گیرد. شاید 
صاحب این یخدان فردی به نام مویدالدین ریحان 
یکی از كارگزاران حكومت كرمان بوده است. این بنا 
در اواخر دوره صفویه بنا شده و نام »مویدی« از آن 
نظر است که قنات مشهور به قنات مویدی آب آن را 

تامین می کرده است.
عناصر تشکیل دهنده ی یخدان ها عبارتند از: مخزن، 
حصار، استخر و چاله یخ. پالن، مخزن دایره شکل 
است که گنبدی از نوع »َبستو« )نوعی قوس بیضی 
شکل که نسبت فاصله ی کانونی به دهانه ۴به ۳ 

است( روی آن احداث کرده اند. استفاده از مصالح 
به  است  آن  بودن  حرارتی  عایق  دلیل  به  خشت 
صورتی که گرما را به داخل عبور نمی دهد. حصار آن 
نسبتا بلند و ۱۲ متر ارتفاع دارد. مصالح بنا خشت 
خام و مالت گل است. کاربری یخدان در گذشته 
نگهداری یخ برای ایام تابستان مردم شهر بوده است.
اوج  در  را  یخ  که  ساختند  سازه هایی  یخدان ها 
خود  در  نیز  تابستان کویر  طاقت فرسای  گرمای 
نگاه می داشت. برای تامین آب این یخچال های 
خشت و گلی عظیم، آب به وسیله ی قنات ها به 

انتهای یخدان هدایت می شد و همیشه چند نفر 
کارگر در این یخچال ها در حال فعالیت بودند. نوک 
ساخته  به گونه ای  شکل  مخروطی  ساختار  این 
می شد که حداقل میزان تابش آفتاب را جذب کند 
و در اطراف این مخروط دیوارهای بلندی احداث 
می شود که با وزش باد و استفاده از سایه ایجاد 
محسوس کاهش  صورت  به  را  هوا  دمای  شده، 
است که گنبدی  دایره شکل  مخزن  پالن  می داد. 
روی آن احداث کرده اند. حصار آن نسبتا بلند و ۱۲ 

متر ارتفاع دارد. / کجارو

بود  قرار  عطایی فر  محمدرضا  و کار  نوشته  »مرگ گرم«  تئاتر  کنسرت 
تئاتر شهر اجرا شود که اجراهای آن در پی  آذرماه امسال در مجموعه 
تعطیلی سالن های نمایشی به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد. 
روی  شهر  تئاتر  مجموعه  در   ۱۴۰۰ اردیبهشت  و  فروردین  نمایش  این 

می رود./هنرآنالین صحنه 

روزنامه سراسری »پیام  ما« گزارش هایی  سال گذشته در چنین روزی 
مازندران  در  شکارچیان  به  منتسب  بیانیه  و  سخت  هفته  عنوان  با 
تعطیلی  به  ترتیب  به  است.این گزارش ها  کرده  داد، کار  دستشان  کار 
سراسری و قرنطینه خانگی افراد برای مقابله با ویروس کرونا و شکایت 
محیط  زیست شرق مازندران از شکارچیانی که برای شکار پرندگان از سم 

داشت. اشاره  استفاده کردند،  بوتولیسم 

| آب چشمه، آب تعریف شده بر مبنای مبدا | آب های تعریف شده بر 
مبنای مبدا) سرچشمه(، اغلب آب چشمه نامیده می شوند و آب هایی 
هستند که از منبع زیر زمینی) یا سطحی( ویژه ای می آیند. این آب از 
آلودگی  از  اجتناب  برای  و  است  نکرده   عبور  اجتماع  آبی  سیستم های 
محیط آسیب پذیر، حفاظت شده هستند. به طور مستمر برای مصرف 
حالت  این  در  شدن  بطری  زمان  تا  و  هستند  سازگار  مبدا  در  انسان 
آنچه  از  غیر  تصفیه ای،  یا  اصالح  هیچ  معرض  در  می شوند.  نگهداری 

یاربوم نیستند./  است،  مشخص کرده  استاندارد 

تهیه کنندگی  و  خسروی  مرجان  به کارگردانی  می نامد«  »برف  مستند 
بلند  مهدیه سادات محور موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم  بخش 
رویداد های جهانی  مهم ترین  از  یکی  آمریکا که  اسکای  بیگ  جشنواره 
مستند و مورد تایید آکادمی اسکار است، شد. این فیلم از بین ۱۰ فیلم 

انتخاب شد./ایرنا نامزد در این بخش، 

و  شاعر  ابتهاج  امیرهوشنگ  تولد  سالروز  نود و چهارمین  با  همزمان 
یلدا«  صبح شب  »تا  آلبوم  فارسی  ادبیات  و  زبان  پیشگام  پژوهشگر 
موسیقی  برگزیده  آهنگسازان  موسیقی  روی  شاعر  این  شعرخوانی  با 
کالسیک دنیا، توسط کانون فرهنگی هنری »نی داوود« منتشر شد./ مهر

ِبِره بنفش«  حراجی »بونهامس« اعالم کرد، تابلو نقاشی »زنی با کاله 
که توسط »پابلو پیکاسو« نقاشی مشهور اسپانیایی در سال ۱۹۳7 خلق 
شده است و به یکی از پربارترین سال های این نقاش یعنی زمان خلق 
»زن گریان« و »گرنیکا« تعلق دارد، در یک حراجی در نیویورک به فروش 

گذاشته می شود./ ایسنا

چین اولین تصاویر از نمونه های سطح ماه را که پس از ۴5 سال 
طی ماموریت چانگ ای-5 به زمین آورده شده است منتشر 
کرد.  در این تصاویر از نمونه های کوچکی به اندازه غبار تا قطعات 
بزرگ تر دیده می شود. همچنین نمونه هایی که درون یک ظرف 
شیشه ای قرار گرفته اند تا در موزه ملی چین به نمایش دربیایند. 
این ظرف شیشه ای به شکل یک جام چینی طراحی شده که غبار 
ماه را درون یک گوی نگه می دارد که نشان دهنده ی ماه و کپسول 
سطح نشین چانگ ای 5 است. ماموریت بازگرداندن نمونه از ماه 
توسط چین، اولین ماموریتی است که پس از ماموریت رباتیک 
لونا ۲۴ اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال ۱۹76 نمونه هایی از 
ماه به زمین می آورد و بیست ویکمین ماموریتی که در آن فرود 
روی ماه انجام شده است. چانگ ای 5 در ماه نوامبر به وسیله ی 
موشک Long March-5 از مرکز راه اندازی فضایی ون چانگ در 
هاینان به فضا پرتاب شد تا باعث پیشرفتی بزرگ در برنامه ی 
فضایی این کشور شود. این کاوشگر در ۱7 دسامبر به همراه خاک 
و سنگ های ماه که به صورت ایمن درون آن حفظ شده بودند 
به زمین بازگشت. براد جولیف)Brad Jolliff(، مدیر مرکز علوم 
فضایی مک دانل)McDonnell( در دانشگاه واشنگتن می  گوید: 
مورد  در  تا  می کند  دانشمندان کمک  به  این سنگ ها  قدمت 
بخشی از گذشته ماه بین یک میلیارد تا سه میلیارد سال قبل 
اطالعاتی به دست آورند. همچنین می توانند در مورد منابع مفید 
اقتصادی ماه مثل اکسیژن و نیتروژن اطالعاتی به دست آورند.

 سلسله موی دوست حلقه دام بالست

هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ

دیدن او یک نظر صد چو منش خون بهاست

گر برود جان ما در طلب وصل دوست

حیف نباشد که دوست دوست تر از جان ماست

دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان

گونه زردش دلیل ناله زارش گواست

مایه پرهیزگار قوت صبر است و عقل

عقل گرفتار عشق صبر زبون هواست

دلشده پایبند گردن جان در کمند

زهره گفتار نه کاین چه سبب وان چراست

مالک ملک وجود حاکم رد و قبول

هر چه کند جور نیست ور تو بنالی جفاست

تیغ برآر از نیام زهر برافکن به جام

کز قبل ما قبول وز طرف ما رضاست

گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر

حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست

هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب

عهد فرامش کند مدعی بی وفاست

سعدی از اخالق دوست هرچه برآید نکوست

گو همه دشنام گو کز لب شیرین دعاست

سعدی 

| تئاتر | | سینما | | موسیقی  | | هنرهای تجسمی |

| چین تصاویر خاک ماه را منتشر کرد |

 پپرومیا کاپراتا )پپرومیا چروک( گیاهی لوکس و از 
خانواده فلفل هاست. دارای بیش از ۱۰۰۰ گونه مختلف 

از گیاهان همیشه سبز باالرونده است.
 ارتفاع آن به حدود ۸ تا ۲5 سانتی متر و گسترش 
آن  ۱۲ تا ۱5 سانتی متر می رسد. گیاه دارای برگ های 
زیادی است ، به رنگ صورتی کم رنگ و قلبی شکل 

است که از قسمت مرکزی گیاه بیرون می آیند .
 گل های آن سفید رنگ و به شکل گل آذین سنبله 
و  تا ۱5 سانتی متر می رسد  آن ها  ۱۲  و طول  است 
 . نمایان می شوند  پاییز  اواخر  تا  بهار  اوایل فصل  از 

نگهداری از پپرومیا راحت است ولی تنها برای منازل 
مناسب است و برای استفاده در شرکت ها و ادارات 

نمی شود. توصیه 
 نور متوسط ، غیرمستقیم و نیم سایه برای آن مناسب 
است . می توانید جلوی پنجره رو به شمال و یا رو 
این  برای  مناسب  خاک  دهید.  قرار  را  آن  شرق  به 
گیاه مخلوط خاک باغچه ، پرلیت زیاد یا خاک برگ 

و ماسه است.
 آبیاری از باال برای گیاه مناسب نیست و به آن آسیب 
می زند بنابراین آن را از زیر گلدانی آبیاری کنید. ابتدا 
زیرگلدانی را پر از آب کرده و گلدان را در آن قرار دهید 
تا آب از سوراخ های ته گلدان به سمت باال حرکت کند.

پپرومیا کاپراتا

مواجهه با سکوت )3(

مواجهه با سکوت نام کتابی است که علیرضا امیر حاجبی 
را منتشر کرده است.کتاب  آن  اتفاق  و نشر  ترجمه کرده 
آهنگساز  از  است  مقاالتی  مجموعه  و  دارد  روانی  ترجمه 
ژاپنی تورو تاکه میتسوتاکه میتسو که در ۱۹۹6 درگذشته 
سینمایی  اثر  چندین  آهنگسازی  خود  کارنامه  در  است 
امیر  است.  بوده  دار  عهده  را  کوراساوا  آشوب  جمله  از 
میتسو  تاکه  تمام حرف  می نویسد  مقدمه ای  در  حاجبی 
خواسته های بشری بوده، او تاکه میتسو را موسیقیدانی 
و  بود  کرده  برقرار  عمیق  پیوندی  طبیعت  با  می داند که 
الهام بخشش بود. تاکه میتسو در این کتاب از  طبیعت 
اوقات تنهایی خود و پیاده روی در حاشیه شهر می نویسد. 
آن  تاثیر  تحت  را  خود  عمیقا  می نویسد که  جان کیج  از 
چشم  به  نوشته ها  این  در  بسیار  آنچه  ولی  می بیند. 
می خورد توجهی است که این آهنگساز به طبیعت داشته 
است. از جمله این نوشته های کوتاه مردم و درخت است. 
می نویسد: چند روز قبل از مرگ کنزو ناکاجیما او در حالت 
دو  مرگ  از  بعد  خانواده اش گفت که  به  هوشیاری  نیمه 
بلند قامت در  ماه درون آن درخت خواهم ماند. درختی 
شمال غربی حیاط خانه اش بود. میتسو همواره از پخش 
در سراسر جهان شگفت زده  تخم گیاهان  انتشار  و  شدن 
 شده است. او اکالیپتوس را که گیاهی بومی استرالیاست 
مثال می زند. وقتی گیاهی از منطقه بومی خود جدا شده 
و به دور دست ها می رود تغییر شکل داده و الگوی رشد 
به  مربوط  موضوعات  مانند  دقیقا  می کند.  پیدا  متفاوتی 
تغییرات فرهنگی و زیستی، مقوالتی که از مفهومی آغاز 
می شوند که ماریا ریلکه ادیب بزرگ اتریشی آن را جهان 
پونژ  فرانسیس  فرانسوی  و شاعر  می نامد  درونی  فضای 
راجع به آن نوشته: ما فکر می کنیم گیاهان ثابت بر جای 
خود ایستاده اند اما بعد متوجه می شویم تغییراتی واضح 
در گیاه به وجود آمده است و اعضای آن تکثیر شده اند، 
هویت همان است که بود اما شکل جدیدی یافته است... .

توصیه می کنم این کتاب نازنین را بخوانید. 

| عبدالرضا عابدیان |


